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ÖNSÖZ

Gerek Ülkemizde, gerek dünya genelinde yaşanan pandemi süreci nedeniyle, yüzyüze eğiti-
min yapılamadığı üniversitemizde, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel aktivitelerini çevrimiçi 
ortamlarda da sürdürebilmeleri ve kulüp faaliyetlerine hız kesmeden devam edebilmeleri için 
Başkanlığımızca ilk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan https://esks.
marmara.edu.tr adresi üzerinden güncelleme ve kuruluş başvuruları çevrimiçi olarak gerçek-
leştirilmiştir.
       2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen güncelleme ve kuruluş başvurularında; 14 
yeni kulüp başvurusu yapılmıştır. 146 öğrenci kulübü ise güncelleme işlemlerini başarıyla ta-
mamlamıştır. Bu süreç sonunda aktif durumda olan kulüpler, etkinlik başvurularını çevrimiçi 
olarak yapmaktadırlar. 
       Buna göre, e-SKS uygulaması üzerinden yapılan başvurular, kulüp danışmanı, kulübün 
bağlı bulunduğu birim tarafından da erişim sağlanarak başvurular değerlendirilmekte, aka-
binde hızlı bir şekilde Rektörlüğümüze ulaşan etkinlikler yine çevrimiçi olarak sonuçlandırıl-
maktadır.
       Üniversitemiz kulüpleri ve birimleri tarafından gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, e-SKS 
içerisinde yer alan Etkinlik Takvimine işlenmektedir. Yanı sıra bir önceki ayda gerçekleşen 
etkinlikleri; görselleri, açıklamaları ve yine ilgili kulübün tanıtımıyla birlikte gösteren Bülten, 
Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığımızın web sitesi üzerinden siz kıymetli öğrenci ve birimleri-
mizin istifadesine sunulmuştur.
       Online olarak yapılan etkinliklere öğrencilerimizin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmiş 
olup etkinlikler; sohbet, kurs, konferans, seminer, kültür ve sanat etkinlikleri olmak üzere 
birçok ana başlıkta yürütülmektedir. 
       Gerek güncelleştirme ve yeni kulüp kuruluş sürecinde, gerekse online etkinliklere yoğun 
katılım gösteren kulüplerimizin yönetim ve denetim kurullarına, kulüp danışman ve danış-
man yardımcılarına, Dekanlarımıza ve Rektörlüğümüze çok teşekkür ederiz.

                                                                        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
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BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Beslenme bilgilerini sosyal hayata taşıyıp diğer disiplinlerle işbirliği sonucu top-
luma bilgilendirmeler yapmak. Sağlıklı beslenmeye teşvik etmek ve diyetin doğru 
tanımının öğrenilmesine yardımcı olmak. Beslenme alanına ilgi duyan kişilere 
yönelik bilgilendirici paylaşımlar, konuşmalar, etkinlikler düzenlemek; kendilerini 
geliştirmelerini sağlamak. Sosyal sorumluluk projeleriyle kulüp üyelerini bilinç-
lendirmek, aralarındaki iletişimi güçlendirmek.

Kulüp Başkanı
GİZEM SELİMOĞLU
gizemslmoglu@gmail.com

Kulüp Danışmanı
Öğr.Gör. Zehra Margot ÇELİK

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Güleren SABUNCULAR
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Dünya Engelliler Günü Konulu Video (3 Aralık) 
Engelli bir birey olmak insanlığın bir parçasıdır. Toplumdan dışlanmak anlamına 
gelmemelidir. Kişilerin sahip olduğu engeller doğuştan gelebilir ya da sonradan oluş-
muş olabilir. Asıl engeller toplumsal düzenin önyargılarıdır. Bu nedenle önyargılara 
dikkat çekmek amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak kulüp üye-
lerinden oluşan video kaydı hazırlanmıştır. Hazırlanan video kulübün sosyal medya 
hesaplarından paylaşılarak farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.

 Kadın Hakları Günü (5 Aralık) 
5 Aralık Kadın Hakları Günü, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınlarına 
Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişiyle birlikte ilan edilen, ülkemiz ve dünya için 
önemi çok büyük olan özel bir gündür. Bu günün anlamına dikkat çekmek amacıyla 
Atatürk’ün kadına ve kadın haklarına gösterdiği önemi belirten bir metin hazırlan-
mış ve kulüp üyeleri tarafından okunarak video haline getirilmiştir. Video kulübe ait 
sosyal medya hesaplarından 5 Aralık gününde paylaşılmıştır. 

Nescafe ile Kahve Söyleşisi 
Gastrokültür Kulübü ile beraber hazırlanan etkinlikte 15 Aralık’ta Microsoft Teams 
platformundan “Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi” konulu sunumu Nesca-
fe’den dinleyerek yeni bilgiler öğrendik. 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 – 18 Aralık) 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan çalışmala-
ra göre, Türkiye’de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Yapılan israfların 
başında meyve ve sebzeler ile ekmek gelmektedir. Marmara Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik Kulübü olarak israfı önlemek ve Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na 
dikkat çekmek amacıyla kulüp üyelerimizden besinlere yönelik israf önlemek için 
neler yaptıklarını veya kendi memleketlerine özgü hazırladıkları yemekleri 16 Aralık 
tarihinde bizlerle paylaşmalarını istedik. Paylaşılan fotoğraflar kulübümüzün İnstag-
ram sayfasından (@marmarabes) alıntılanarak konuya dikkat çekmek hedeflenmiştir. 

MarmaraBes’le Karantina Günlükleri 
Pandemi döneminde kulüp üyelerinin evde kalmalarına teşvik olması amacıyla 19 
Aralık haftasonu karantinasında vakitlerini nasıl geçirdiklerini #marmarabeslekaran-
tinagünlükleri hashtagi ile kulübün hesabını da etiketleyerek İnstagram üzerinden 
paylaşmaları istenmiş ve yapılan paylaşımlar alıntılanmıştır. 

Super Size Me ile Film Gecesi 
Bilindiği gibi dünyada hızla yayılan fast-food tüketimi, insan sağlığını olumsuz etki-
leyerek birçok hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek amacıy-
la, Super Size Me filmini izleme etkinliği, 25 Aralık 2020 günü Zoom platformunda 
gerçekleştirildi. Film sonunda ilgi çeken kısımlar katılımcılar ile paylaşılarak, filmin 
tahlili yapılmıştır. 

Sağlık ile Güzelleşen Tabaklar 
Yılbaşı sofralarında sunuma diğer günlerden daha fazla özen gösterilir. Etkinlik 
kapsamında 30 Aralık’ta katılımcılar tarafından hem sağlıklı hem de yılbaşı tema-
lı sunumlarla tabaklarını paylaşmaları istenmiş ve 31 Aralık’ta tabaklar oylamaya 
sunulmuştur. Kazanan tabağın sahibi 1 Ocak 2021’de ilan edilmiş ve kendisine Nobel 
Tıp Kitabevleri işbirliğiyle hediye olarak kitap gönderilmiştir.

E T K İ N L İ K L E R

Kulüp Faaliyet Amacı

Kulüp Başkanı
GİZEM SELİMOĞLU
gizemslmoglu@gmail.com

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

Kulüp Faaliyet Amacı

Sivil Savunma Kulübü’nün amacı, öğrencilerin, akademik ve idari personelin 
sivil savunma tedbirlerini öğrenmesini sağlamak; üniversite bünyesinde ku-
rum, kuruluşlar ve gönüllü gruplar ile temasa geçerek öncelikli olarak kulüp 
üyelerine çeşitli eğitimler verilmesini sağlamak; üniversite bünyesinde çeşitli 
dış görevlerde de görev alacak ve Marmara Üniversitesi’ni temsil edecek bir 
arama-kurtarma ve acil müdahale ekibi kurmaktır.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Zeynep GÜREL

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Salim SÜNER

Kulüp Başkanı
İREM BİLLİK
irembillik26@gmail.com

Atatürk Eğitim Fakültesi
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Afetlere Karşı Bilinçlendirme Eğitimi (İngilizce)

Üniversitemizdeki farklı ülkelerden erasmus vb. farklı programlarla gelen 
öğrencilerin birçoğu sivil savunma konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. 
Sivil savunma kulübü tarafından 04/12/2020 tarihinde online ortamda gerçek-
leştirilen İngilizce Temel Afet Bilinci eğitiminde herhangi bir afet durumunda 
yapılması gereken temel kurallar anlatılmıştır.
Ayşegül Kaplan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılardan; çök, 
kapan, tutun hareketi yapmaları, toplanma alanlarını öğrenmelerini istenmiş-
tir, Afet çantası, evlerimizdeki riskler, afet sonrası evi terk ederken yapılması 
gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. 

Afetlere Karşı Bilinçlendirme Eğitimi 

Ülkemizde afet bilinçlendirme eğitimlerinin herhangi bir ders kapsamında 
olmamasından kaynaklı olarak halkımız afet sırasında neler yapması gerektiği 
hususunu yeteri kadar bilmiyor. Bu eksikliği gören Sivil Savunma kulübünce 
8/12/2020 tarihinde online ortamda gerçekleştirilen Temel Afet bilinçlendirme 
eğitimi gerçekleştirildi. AFAD arama kurtarma teknisyeni Kemal Koçak tara-
fından verilen eğitimde herhangi bir afet öncesinde, sırasında ve sonrasında 
yapılması gerekenler gösterildi.

E T K İ N L İ K L E R

Kulüp Başkanı
İREM BİLLİK
irembillik26@gmail.com

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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DENEYİMSEL EĞİTİM KULÜBÜ
Hukuk Fakültesi

    Kulüp Faaliyet Amacı

Kulübümüzün kuruluş amacı üyelerimize deneysel eğitimi kavratmak, onlara 
sosyal yardımlaşmanın önemini anlatıp sosyal yardımlaşma kültürünü aşıla-
maktır. Bu amaca üyelerimize deneysel eğitim metotlarını öğretip bu metotlar 
yardımıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz. Hedef kitlemiz bu metotları öğrenmek 
ve hayatında bu metotları kullanmak isteyen bütün Marmara Üniversitesi öğ-
rencileridir. Bu metotlar yardımıyla yapacağımız etkinliklerde üyelerimiz hem 
eğitip hem de eğlendirebileceğiz.

Kulüp Başkanı
BAHAR YILDIRIM
baharyildiriim@hotmail.com

E T K İ N L İ K L E R

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI

Kulüp Danışman Yardımcısı
Öğr.Gör. Zeynep Berna TUYGUN

Speaking Club Etkinliği
Kulübümüzde hemen hemen her İngilizce seviyesinden insan bulunmaktadır. Tür-
kiye’de herhangi bir kursa yazılmadan yüz yüze konuşarak İngilizcenizi geliştirebile-
ceğiniz bir ortam bulmak kolay değildir. Üyelerimize bu ortamı sağlayarak İngilizce 
konuşma becerilerini geliştirmeyi ve İngilizce konuşabileceklerine olan güvenlerini 
artırmayı hedeflemekteyiz. Böylece üyelerimizi hem eğlendirip hem de pratik yap-
malarını sağlayabileceğiz. Program 16.12.2020 ve 06.01.2021 tarihlerinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. 

İşaret Dili Eğitimi 
Ülkemizdeki resmi kayıtlara göre nüfusun yaklaşık olarak %1.4’ü engelli bireylerden 
oluşmaktadır Bunun önemli bir kısmını ise konuşma ve duyma engelli vatandaşları-
mız oluşturmaktadır. Deneyimsel Eğitim Kulübünce hazırlanan ve 18.12.2020 tari-
hinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen İşaret Dili Eğitimi etkinliğin amacı; kulüp 
üyelerine, engelli bireylerle karşılaştıkları takdirde onlara yardım edebilecekleri sevi-
yede işaret dili bilmelerini sağlamaktır. Etkinlikte üyelere basit cümleler kurabilme, 
engelli birey ile iletişim kurabilecek kadar işaret dili öğretiminin yansıra deneyimsel 
öğrenme metotlarından yararlanarak işaret dilini öğretme ve öğretirken de eğlendir-
me hedeflenmiştir.
Tercüman Ebru Yanık tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; katılımcılara ilk alfabe 
öğretimi ve alfabe ile birlikte kendi isimlerini öğrenme ve seçtikleri bir sözcüğü gös-
termelerini istenmiştir. Temel düzeyde tanışma sözcükleri göstererek yapılan etkinlik 
üç kur üzerinde devam edecektir
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Kulüp Başkanı
BAHAR YILDIRIM
baharyildiriim@hotmail.com

FENERBAHÇELİLER KULÜBÜ
İktisat Fakültesi

    Kulüp Faaliyet Amacı

Üniversitemizdeki tüm Fenerbahçeleri kulübe kazandırmak için çıkılan yolda 
tanışma kahvaltıları, tanışma yemekleri, halı saha organizasyonları, spor aktivi-
teleri, proje toplantıları gibi çeşitli aktiviteler ve organizasyonlar yaparak hedef 
kitleye ulaşma ve Fenerbahçe’ye artı değerler katma hedeflenmektedir.

Kulüp Başkanı
KEREM ÇELİK
 Clk98.kerem@gmail.com

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Turgut ÜN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Naciye Tuba YILMAZ 
SOYDAN

E T K İ N L İ K L E R

Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı 

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı tanımak, onlara kulüp hakkında 
bilgi vermek, onlarla olan iletişimi güçlendirmek üzere online etkinlik 
düzenlendi.
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HAYVANLARI KORUMA KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Kampüs içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanların beslenme, barınma ve sağlık 
ihtiyaçlarının karşılanması ve insanlarda hayvan sevgisi için bilinçlendirme 
çalışmaları yapmak.

Kulüp Başkanı
SELÇUK GÖRGÜLÜER
Selccuk19.05@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Burcu DÜZGÜN ÖNCEL

Kulüp Danışmanı
Öğr.Gör.Dr. Gökçe KURT TİFTİK
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Üyelerimizle yoga dersi 

Yeni üyelerimiz ve aktif üyelerimizle yaşanan olumsuz pandemi sürecinde 
psikolojik olarak rahatlamak, evde kaldığımız şu günlerde beraber bir şeyler 
yaparak moral bulmak amacıyla yoga etkinliği yapıyoruz. Ayrıca gönüllüleri-
mizden kampüslerimizde bulunan kedi ve köpeklerimiz için mama desteğinde 
bulunuyoruz. 

Sokak Hayvanlarını Görünce Ne Yapmalıyız?(ESN Marmara ile 
Beraber Yabancı Öğrencilere Sokak Hayvanlarına Davranış Ve 
Yardım Yöntemlerinin Aktarılması)

Türkiye’ye başka bir ülkelerden gelen üniversitemizin yabancı öğrencileri, yol-
da, caddede yardıma muhtaç, yaralı veya yavru dostlarımızı gördüklerinde ne 
yapacaklarını, onlara nasıl yardım edeceklerini, nasıl yaklaşacaklarını, yardım 
etmek için nerelere müracaat etmeleri gerektiğini bilmemekteler. MÜHAK 
olarak ESN Marmara ile üniversitemizin yabancı öğrencilerine ulaşıp onlara 
yolda yardıma muhtaç, yavru, yaralı bir hayvana nasıl yardım edebilecekleri-
ni, nerelere müracaat edebileceklerini, onlara nasıl yaklaşabileceklerini içeren 
program, çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Sağlık yönetimi ve diğer sağlık hizmetleri alanlarının bir bütün olarak çalışma-
sına yönelik çalışmalar yapmak ve bu alandaki iş imkânlarını araştırmaktır.

Kulüp Başkanı
İREM KOCA
ekoca1907@hotmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Nur ŞİŞMAN KİTAPÇI

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ramazan Özgür ÇATAR
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Online Çay Saati 

Vize sonrası katılımcıların stres atmasına yardımcı olmak amacıyla 14.12.2020 
online ortamda sohbet ortamı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Sohbetler 

18 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ adlı 
etkinliğimizde, hastane yönetim birimlerinde önemli işlere imza atmış, gelece-
ğin sağlık yöneticilerine katkıda bulunabilecek, keyifli sohbetler yapıldı.

Oyun Gecesi Etkinliği 

Yeni yıl öncesi eğlenceli ve motive edici oyunlar oynayacağız. 29 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleştirilen “Oyun Gecesi” etkinliğimiz, katılımcıların çeşitli 
oyunlarla motivasyonunu artırmak ve birlikte eğlenceli vakit geçirmek için 
düzenlendi. 3 farklı oyunu gruplar halinde sırayla karma bir şekilde gerçekle-
şen etkinliğin oyunları ise; 1- Tabuloji: Tıp terminolojisi dersinde gördüğümüz 
terimleri Tabu oyununa uyarladığımız bir oyun. 2- Amoung us: Bu aralar 
popüler olan ve herkesin severek oynadığı ve eğlendiği 2 gruba ayrılarak oyna-
nan bir uygulama. 3- Gartic. io: Sırayla kişilerin verilen kelimeleri diğer yarış-
macılara çizerek anlattığı ve çizdiği kelimeyi ilk bilenin daha çok puan aldığı 
bir web oyunu.

Kulüp Başkanı
İREM KOCA
ekoca1907@hotmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği kulübü 2004 yılından bu yana bö-
lüm - okul öğrencilerine sosyal ve sektörel konuların yanı sıra kültürel ve sanat 
alanlarında da öncülük etmiş isimlerle öğrencileri buluşturup deneyim ve yaşam 
tecrübelerinden faydalanmalarını aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkı 
sağlamayı ilke edinmiş bir kulüptür. Kulübün gerçekleştirdiği ve gerçekleştirece-
ği faaliyetlerin tamamı gönüllü olarak çalışan dinamik ve araştırmacı üniversite 
öğrencilerinden oluşmaktadır.

Kulüp Başkanı
ÇAĞRI İSLAM AKDAŞ
cgr.berre@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Berçem KIRAN YILDIRIM

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Emin ARCA
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Cessmu ile Filmle 

Etkinliğimizin konusu, üyelerimizle bir bilim insanının hikâyesini konu alan 
ilham verici bir film izlemektir. Program 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Cessmu ile İlk Yardım Eğitimi

Etkinliğimizin konusu, kulüp üyelerimize ilk yardımın öneminin büyüklüğü-
nü fark ettirmek ve temel bir bilgi oluşturmaktır. Program tarihinde gerçekleş-
tirildi.

Kulüp Başkanı
ÇAĞRI İSLAM AKDAŞ
cgr.berre@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ

Kulüp Faaliyet Amacı

Kulübümüz, bölüm arkadaşlarımıza yönelik olarak 4 yıllık lisans eğitimi bo-
yunca öğretilenlerin yanında çeşitli seminer ve etkinlikler düzenleyerek mes-
leki anlamda gelişmeyi hedefler. FTR’ ye ilgi duyan ayrıca mesleğimizi hiç 
bilmeyen kişiler için, fizyoterapistin insan yaşamındaki önemini anlatmayı 
ve insanlarda bilinç oluşturmayı amaçlar. Tüm bunların yanında çeşitli sosyal 
sorumluluk projelerine destek olmak ve gönüllülük ilkesine dayanan anlamlı 

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Gönül ACAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Onur AYDOĞDU

Kulüp Başkanı
ÖZGE BALCI
ozgeblc99@gmail.com

Sağlık Bilimleri Fakültesi
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Online Tanışma Toplantısı

Bu yıl Üniversitemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümüne yeni 
başlayan 2020 girişli öğrencilerin mevcut şartlar dolayısıyla bölüme adapte 
olmakta zorluk çekebileceklerini de göz önünde bulundurarak; tanışma etkin-
liği Kasım ayında gerçekleştirildi. Bu sayede öğrencilerin kaynaşmalarına katkı 
sağlamak ve yönetim kurulundaki üst sınıflarla tanışıp zihinlerinde geçen 
soruları sorabilecekleri bir etkinlik gerçekleştirildi. FTR kulübünün her sene 
İstanbul Boğazında tekne turu olarak gerçekleştirdiği tanışma bu sene pande-
mi koşullarına uygun olarak 14.12.2020 tarihinde çevrimiçi ortamda yapıldı. 
Bölüm ve Üniversite kampüsümüzün tanıtıldığı bu etkinlikte dersler hakkında 
da bilgilendirmeler yapıp her konuda destek olup mentorluk yapılacağı vurgu-
landı. 

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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GASTROKÜLTÜR KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Toplumların kültürlerinin, yaşadıkları coğrafyaların beslenme şekilleri ve mut-
fak sanatlarındaki etkisini incelemek, deneyimlemek, tanımak ve tanıtmaktır. 
Okulumuz öğrencilerini konferans ve atölye gibi çeşitli etkinliklerle yetkili 
insanlarla buluşturmayı, farklı kültürleri tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Kulüp Başkanı
AFRANUR BAYKAL
afranurbaykal@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Murat Dinçer ÇEKİN

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Ayşe Hümeyra İSLAMOĞLU
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Nescafe ile Kahve Söyleşişi

Kahvenin tarihçesi, çekirdekten fincana yolculuğu, kahve tüketiminde rol 
oynayan motivasyonlar, kahve ve sağlık ilişkisi, Nescafe sürdürülebilirlik çalış-
malarının incelendiği program, 15.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Gastromentary Belgesel Serisi-2 

Etkinliğe katılanların önceden Street food Asia belgeselini izlediği programda 
katılımcılarla zoom üzerinden, bu belgeselin konusu olan Asya’nın yemek kül-
türünü tartışıldı. Sohbetimizde sokak yemek kültürü, yemeklerin nasıl yapıldı-
ğı, sağlıklı olup olmadığı işlendi.

Gastromentary Belgesel Serisi-3 

Explained Meat Belgeselini önceden izleyenlerle zoom üzerinden gerçekleşen 
programda ana tema; tüketimi artan etin ileride dünya için olan zararlı etkile-
ridir.

Kulüp Başkanı
AFRANUR BAYKAL
afranurbaykal@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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PSİOKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Kulübümüz, başta psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde öğrenim gö-
ren öğrenciler olmak üzere üniversitemiz genelinde psikoloji alanına ilgi duyan 
arkadaşlarımızın bu ilgilerine yönelik etkinlikler yapmak, bunu yaparken de 
sahip olduğumuz kültürel değerleri bilmek ve anlamak için kurulmuştur. Bu-
nunla birlikte İrfan sıfatımız gereği yaşamı, dünyayı ama en çok da kendimizi 
bilmek, tanımak, keşfetmek ve bu doğrultuda çalışmalar, faaliyetler gerçekleş-
tirmek amacıyla kurulmuştur.

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Nesrullah Okan

Kulüp Başkanı
SÜMEYYE KAPLAN
sumeyyekaplan66@gmail.com

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Halil EKŞİ
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Psikoloji ve İrfan Kulübü Vaka Akademisi

Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen vaka akademisi, Dr. 
Derya Eryiğit tarafından yönetildi. Kıymetli hocamızın yönetiminde “Zoom Online 
Toplantı Linki” aracılığıyla ayda bir kere toplanılacak ve her toplantıda 1 vaka analiz 
edilecektir. 15 Aralık 2020 tarihinde ele alınan vakada; anne ve babasının boşanma 
kararından çok etkilenen ve terapi sürecine başlayan ergenlik dönemindeki (13 yaş) 
bir bireyin konu olduğu vakada; nasıl bir psikolojik danışma süreci uygulanır, nasıl 
müdahalelerde bulunulabilir soruları üzerinde duruldu.

Psikoloji ve İrfan Kulübü İrfan Akademi

Psikoloji ve İrfan Kulübü bünyesinde kıymetli hocamız Nesrullah Okan önderliğinde 
düzenlediğimiz ve bu yıl üçüncüsünü online olarak gerçekleştirilen “İrfan Akade-
mi” de “Lisansta öğrendiğim bana yetmez!” diyen arkadaşlarımızla buluştuk. İrfan 
Akademi; akademik anlamda kendini geliştirmeye lisans düzeyinde başlamak isteyen 
arkadaşlarımıza özel olarak, tartışma, eleştirel düşünme, araştırma yapma becerile-
rinin kazanılması ve geliştirilmesi anlamında Psikoloji ve İrfan Kulübü’nün önemli 
bir ayağı olarak yeni dönem etkinliklerimiz içerisinde yer almaktadır. İki haftada bir 
“Zoom Online Toplantı Linki” aracılığıyla gerçekleşecek olan toplantılarımızda Dr. 
Nesrullah Okan’ın ve koordinatörlerimizin planlamaları doğrultusunda münazaralar, 
kitap ve film tahlilleri, makale okumaları yapılacaktır. 

Psikoloji ve İrfan Kulübü Film/Belgesel Akademisi
Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen olan Film-Belge-
sel Akademimiz Dr. Esra Bakiler hocamızın yönetiminde gerçekleştirilecektir. 
25.12.2020 tarihinde “12 Angry Man” isimli film hocamızın yönetiminde sosyal 
psikoloji alanı açısından tahlil edildi. 

İrfan Söyleşileri-1 (Türk Kültüründe İrfan ve Şahsiyet)

Psikoloji ve İrfan Kulübü çatısı altında bu yıl ilk kez düzenlenen İrfan Söyleşilerinde 
her ay kıymetli hocalarımız davet edilecek ve varlık sebebimiz, asıl gayemiz olan İr-
fan sıfatımıza yönelik söyleşiler düzenlenecektir. Bu söyleşiler vasıtasıyla bu kıymetli 
sıfatın mahiyeti anlaşılmaya, değeri bir nebze olsun bilinmeye çalışılacaktır. Söyle-
şilerimizin ilki 30.12.2020 tarihinde Doç. Dr. Osman Sezgin hocamızın anlatımıyla 
gerçekleştirildi. Programda Türk Kültüründe İrfan ve Şahsiyet konusu üzerinde 
duruldu. 

E T K İ N L İ K L E R

Kulüp Başkanı
SÜMEYYE KAPLAN
sumeyyekaplan66@gmail.com

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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TEKNİK ELEMANLAR KULÜBÜ

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi öğrencilerini, mühendislik mesleğinin teknik alanında 
gençleri yetiştirmek ile beraber sosyal, kültürel, maddi ve manevi kişisel ge-
lişimlerini sağlamak, onları hayata hazırlamak ve vatana millete hayırlı birer 
birey olarak yetiştirmek.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Abdullah BAL

Kulüp Başkanı
ÜSAME EMREBAŞ
usame.emrebas@gmail.com

Teknoloji Fakültesi
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Dünya Otomotiv Trendi ve Türkiye’nin Otomobili

Dünyadaki otomobil trendleri ve yapılan çalışmaları ve Türkiye’nin otomotiv 
alanındaki çalışmaları, 15.12.2020 tarihinde online olarak yapılan genel bir 
sunumda Dr.Abdullah BAL tarafından anlatıldı. Ülkemizde son zamanlarda 
yapılan bir atılım sonucunda yerli otomobil üretmeye kadar giden bir serüven 
ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin yerli otomobili olan TOGG’a bir 
mühendis bakış açıyla incelendi.

Kulüp Başkanı
ÜSAME EMREBAŞ
usame.emrebas@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MANAGEMENT KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi’nin 32 yıllık geçmişiyle en köklü kulüplerinden biri olan Management Club, 
yenilikçi ve dinamik ekip üyeleriyle üniversite öğrencilerine kariyer planlamalarında yardımcı 
olmayı hedeflemektedir. Özellikle uluslararası çapta gerçekleştirdiği gelenekselleşmiş organizas-
yonlarıyla kendine diğer öğrenci topluluklarından ayrı bir yer edinmiştir. 

‘’Departman – Görev’’ anlayışını kulübün iç işleyişine taşıyarak iş hayatında yaşanabilecek zor-
lukları ve kazanılabilecek yetkinlikleri üniversite yaşamında öğrencilerin tecrübe etmesine ortam 
hazırlamaktadır. İş dünyasının profesyonellerini kariyer etkinliklerinde ağırlayarak network kazan-
dırmanın yanında etkinliklerin organizasyon aşamasında ekip üyelerinin becerilerini geliştirmesi-
ne olanak sağlar. 

Kariyer etkinliklerinin yanında üyelerine sosyal sorumluluk bilincini kazandırmaya çalışır. 

Kulüp Başkanı
BEYZA KAÇAR
beyzakacar99@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Emin AVCI

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Beril DURMUŞ
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QNB Finansbank Career QNBFinansbank Career 

10 senedir üniversitelerde öğrencileri ile QNB Finansbank yöneticilerini ve 
kendi alanlarında çeşitli uzman kişileri buluşturan bir etkinliktir. 24.12.2020 
tarihinde online olarak “O gelecek buraya gelecek” konseptiyle, UNLEARN 
ACADEMY’nin hazırladığı “Geleceğini Tasarla” isimli etkinlikliği ile Manage-
ment Club işbirliği altında öğrenciler ile buluşturuldu.

Tea&Talks

Üst düzey yöneticiler ile öğrencileri bir araya getirerek samimi bir ortam 
çerçevesinde düzenlenen sohbet, 18.12.2020 tarihinde soru- cevap formatında 
gerçekleştirildi. Katılımcımızın hayatını, tecrübelerini dinledikten sonra öğ-
renciler, merak ettiklerini üst düzey yöneticilere birebir sorma imkânı buldu. 

Finance Dynamics’20

Finance Dynamics; bankacılık, kurumsal finans, fintech, blokchain ve finans 
piyasası alanlarında uzman isimleri buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu alanda 
kariyer hedefi olan katılımcılara, kendilerini bekleyen zorlukları ve fırsatları 
tecrübeli isimlerle 15.12.2020 tarihinde, youtube üzerinden gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
BEYZA KAÇAR
beyzakacar99@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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HUKUKİ ENTEGRASYON KULÜBÜ
Hukuk Fakültesi

    Kulüp Faaliyet Amacı

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sosyal hayatta karşılaşabilecekleri diğer disip-
linlerle hukuki ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla hukukun diğer disiplinlere 
entegrasyonunu benimseyerek, öğrencileri, hukukun yanında diğer disiplinleri 
de ele alan gezi, çalışma atölyesi, panel, konferans gibi çeşitli yöntemlerle bu 
hedefe ulaştırmak ve en nihayetinde kişisel ve mesleki becerilerini arttırarak 
diğer disiplinlerle ve toplumla hukuki entegrasyonunu sağlamaktır.

Kulüp Başkanı
ÖZGE ÖZMEN
ozgeozmen272@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Fatih GÜNEŞ

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Yusuf YAŞAR

Online Dilekçe Eğitimi

Seminerimize Konuk olan Avukat Ufuk Tekin tarafından öğrencilere yönelik 
olarak temel dilekçe eğitimini 15.12.2020 tarihinde online ortamında verildi. 

Stajyer Avukatlık Semineri

Okulumuzun eski mezunlarından olan Av. Eren Karaca ile üyelerimize, avu-
katlık stajı hakkında 16.12.2020 tarihinde online ortamında sohbet etkinliği 
gerçekleştirildi. 
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Kulüp Başkanı
ÖZGE ÖZMEN
ozgeozmen272@gmail.com

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU KULÜBÜ
Eczacılık Fakültesi

    Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi bünyesinde; eczacılık bilimleri ve sağlık bilimleri alanla-
rında öğrencilerin bilgi seviyesini artırmak, sosyal ve kültürel gelişimini sağla-
mak ve mesleki bilinç kazandırmak amacıyla toplanmış kulüp üyeleri; dönem 
içinde yapacakları etkinliklerle kulüp vizyon ve misyonuna erişmeyi amaçla-
maktadır.

Kulüp Başkanı
HİLAL DURAN
timl.kft1999@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Derya ÖZSAVCI

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Şule RABUŞ

İlaç sektöründe eczacı olmak ve spor eczacılığı

Farmakovijilans ve ruhsatlandırma uzmanı olarak çalışan, bunun yanı sıra 
Spor eczacılığı, aromaterapi, homeopati, fonksiyel tıp eğitimlerine de devam 
eden Hande Nur Güler ile 16.12.2020 tarihinde online ortamında, mesleğimi-
zin farklı alanları üzerine sıcak bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Tıp ve İlaç Bilgi Kaynakları

Bülent KARACAN ile tıp ve ilaç veri tabanlarına erişim ve etkin kullanımı 
konulu vebinar, 17.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

E T K İ N L İ K L E R
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İŞLETME KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara İşletme kulübü 2002 yılından bu yana okulumuzdaki en aktif ve en köklü kulüplerden 
biri olmanın verdiği özgüven ile fakültemiz ve üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
Kaliteli, yenilikçi ve özgün etkinlikler gerçekleştirerek üyelerin teorik bilgiler kazanmalarının ya-
nında pratik yaparak gelişimine katkı sağlamakta, değişimine öncülük etmekte, yetkin ve sektörün 
ihtiyaçlarına yönelik yetişmiş birer mezun olmalarını sağlamakta yardımcı olmaktadır. Marmara 
İşletme Kulübü komiteler ve projelerden oluşmaktadır. Komiteler; Kariyer Gelişim, Sosyal Sorum-
luluk, Halkla İlişkiler, Uluslararası Projeler ve Dijital Pazarlama olarak; projeler ise CMY (Compa-
nies Meet Youth), Kariyerde Sen, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm olarak ayrılmaktadır. Mülakat 
simülasyonu, vaka çalışmaları, şirket gezileri, eğitimler, uluslararası ilişkiler, tek günlük zirveler 
yanında sosyal sorumluluk çalışmaları düzenlenerek üyelerin sosyal farkındalığını arttırmak amaç-
lanmaktadır.

Kulüp Başkanı
YAĞMUR ÖZTEN
yagmurrozteen@outlook.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi İhsan YİĞİT

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Fatma AYANOĞLU
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CasEasy Eczacıbaşı Vitra Karo
CasEasy projesi mülakat simülasyonu ile hedeflenen öğrenciler ve şirketler arasında 
online bağ kurmaktır. Kurulacak online bağ sayesinde hem staj hem de işe alım sü-
reçlerinde öğrencilerin yeni normale daha kolay adapte olmaları ve deneyim kazan-
maları hedeflenmektedir. Bu amaçla 15.12.2020 tarihinde online ortamında etkinlik 
gerçekleştirildi.

Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi
Etkili konuşma sanatı olan diksiyon ve hitabet eğitimini gerçekleştireceğimiz bu 
etkinlikte üyelerimize belli başlı kelimeler ve hitap şekilleriyle ilgili bilgilendirmek 
amaçlanmaktadır. Beden dili eğitimi ile bu etkinliği tamamlamak hedeflenmektedir. 
Bu amaçla 17.12.2020 tarihinde online ortamında etkinlik gerçekleştirildi.

BUSSINSPIRATION
Yurtdışında çalışan veya yurtdışında iş tecrübesi olan iş insanlarını ağırladığımız, o 
konuma nasıl geldiklerini, ülkemize göre farklılıkları, orada çalışmak isteyenlerin 
nasıl bir yol izlemesi gerektiğini konuşacağımız bir uluslararası panel olacaktır. Bu 
amaçla 18.12.2020 tarihinde online ortamında etkinlik gerçekleştirildi.

LinkedIn Kullanımı ve Profil Hazırlama Eğitimi
Şirketlerle ilk olarak bağlantı kurduğumuz platform olan linkedln uygulamasını öğ-
renmeyi ve profillerimizi daha profesyonel oluşturmayı öğrenmek hedeflenmektedir. 
Bu amaçla 25.12.2020 tarihinde online ortamında etkinlik gerçekleştirildi.

MİKrofon Canlı Yayın Serisi
Mikrofon canlı yayın serisi ile pandemi döneminde öğrencilerle buluşuyoruz. Mik-
rofon projesi ile; konser, workshop, eğitimler, söyleşiler, sürpriz konuklar ve alanında 
uzman kişilerle öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu etkinliğimizin davetli 
konuşmacısı Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldı-
rım. Bu amaçla 30.12.2020 tarihinde online ortamında etkinlik gerçekleştirildi.

BİR KAP SU, BİR KAP MAMA 
Herkesin evlerine çekildiği bu dönemde sokaktaki dostlarımız yalnız kaldılar. Bu 
projede sokak hayvanlarına mama ve su yardımı yapıp aynı zamanda onları severek, 
oyun oynayarak mutlu etme planlanmaktadır. Bu projeye katılacak kulüp üyeleri 
bulundukları illerde sokağa çıkıp küçük dostlarımıza yardım edeceklerdir. Program 
31.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
YAĞMUR ÖZTEN
yagmurrozteen@outlook.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA GENÇ YEŞİLAY KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Kulüp kuruluş amacı: Tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh 
sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe 
ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, sağlıklı yaşamı desteklemek. 
Akranlarımızı bu bağımlılıklar hakkında bilgilendirmek ve onları mücadelemize ortak etmek. 
Bağımlılık doğurucu risk faktörlerini ortadan kaldırmaya, sağlıklı ve bağımsız bir toplum oluştur-
maya yönelik eğitsel, kültürel ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak. 

Kulüp hedefleri ve hedef kitlesi: Üniversitemizde bağımlılıklar hakkında yapılan farkındalık çalış-
malarıyla akranlarımızı zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve korumak. Sağlıklı ve bağımsız 
bireylerle toplumda bilinçlendirici ve farkındalık çalışmaları yaparak daha sağlıklı bireyler yetiş-
mesine katkıda bulunmak. Üniversite kulübü olarak hedef kitlemiz okulumuz öğrencileridir. 

Kulüp Başkanı
MERVE EMRE
mervemr00@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Burcu İrem 
OMURTAG KORKMAZ

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Murat DİNÇER ÇEKİN
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Genç Yeşilay Film Tahlili

Dram ve biyografi tarzında bir film olan Deli Ve Dahi filminin tahlili 
16.12.2020 tarihinde yapıldı. 

4. SAĞLIĞA BAĞIMSIZ ADIM SAĞLIK SEMPOZYUMU

19.12.2020-20.12.2020 tarihleri arasında 2 gün sürecek olan sempozyum, ala-
nında uzman konukların anlatımıyla farklı bakış açılarıyla bağımlılık konusu 
incelendi. Sağlıklı yaşam ve bağımlılık hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi 
ve farkındalık oluşturmayı amaçlanmıştır.

Kulüp Başkanı
MERVE EMRE
mervemr00@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Başta Fakültemiz Endüstri Mühendisliği öğrencileri olmak üzere tüm üniversitemiz öğ-
rencilerinin öğrenim yaşantıları boyunca kazandıkları akademik birikimi, yenilikçi ve 
girişimci olan etkinliklerde kullanmalarına fırsat yaratarak onları iş hayatının şartlarına 
hazırlamak, mezunlar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde rol almak, 
üniversitedeki bölümlerimizin iş dünyasında hak ettiği gibi temsil edilmesi amacıyla 
üniversite – sanayi birlikteliğini sağlamlaştırmak.

Kulüp Başkanı
YASUTAY SUSOY
yasutaysusoy@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Murat Umut İZER

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Özlem ŞENVAR
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FailUp
FailUp; başarısız olmuş girişim ve projelerin hikâyelerinin paylaşıldığı ve 
neden başarısız olduğunun sorgulandığı bir etkinliktir. Girişimcilerin konuk 
olduğu bu etkinlik, katılımcıların kendine bir şeyler katarak ders çıkarmasını 
sağlarken aynı zamanda samimi bir ortamda bulunmasını sağlıyor. Öğrencileri 
klasik konferanslardan çıkararak olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı ve 
onlara girişimcilik yolundaki zorlukları göstermeyi hedeflendiğimiz program, 
16.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Mentor - Mentee Buluşması
Mentor-Mentee Projesi, gönüllü mezunlarımız ile istekli öğrencilerimiz ara-
sında köprü kurmayı amaçlayan bir projedir. Proje kapsamında daha de-
neyimli bir kişi (mentor), daha az deneyimli bir kişi (mentee) ile eşleşir. Bu 
projemizin başlangıcı olan Mentor - Mentee Buluşması etkinliğimizde online 
ortamda menteelerimizle mentorlarımızı buluşturup keyifli bir tanışma ortamı 
yaratmaktayız. Program 19.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

MarkeTech
MarkeTech pazarlama ve teknoloji alanında başarılı isimleri, bu alanlarda 
kariyer yapmak, bilgi sahibi olmak isteyen ve hâlihazırda çalışmakta olan ka-
tılımcılar ile buluşturmayı amaçlayan bir MieS etkinliğidir. Kendi alanlarında 
iyi yerlere gelmiş konuşmacılarımızın, o alanlar hakkında bilgilerini paylaştığı 
ve tecrübelerini aktardığı bir etkinliktir. İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Siber 
Güvenlik, Nöropazarlama, CRM-Big Data ve Yapay Zeka bu alanlardan sadece 
birkaç tanesi. Program 25.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Girişmemecilik
Girişimcilik nedir? Bir girişim kurarken karşılaşılan zorluklar nelerdir? Gi-
rişim kurmanın barındırdığı riskler nelerdir? Gibi soruların cevaplarını Go-
odForYou kurucularından dinledik. Girişimciliğe meraklı öğrencilerinden 
kafalarındaki soru işaretlerini giderebileceği interaktif bir etkinlik 28.12.2020 
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
YASUTAY SUSOY
yasutaysusoy@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Teknoloji Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Tekstil Mühendisliği Kulübü, bünyesinde bulunan öğrencilere tekstil sektörünü tanıtır 
ve aynı zamanda sektörden kişiler ile iletişim halinde bulunmalarına yönelik çalış-
malar yapar. Girişimcilik, liderlik, kişisel gelişim, teknoloji vb. konu başlıkları altında 
eğitimler ve bilgilendirmeler yapmayı hedefler. Üyelere ve öğrencilere mezun olmadan 
sektörü tanıtmayı amaç edinen sosyal gelişmeye ve yeniliklere açık şekilde etkinlikler 
yapmayı amaçlayan bir kulüptür.

Kulüp Başkanı
EREN KASAPOĞLU
 eren_kasapoglu38@icloud.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Erhan SANCAK

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Metin YÜKSEK
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MÜTEKS ile Bir Kahvelik Sohbetler
Yeni eğitim-öğretim yılında MÜTEKS, kulübe yeni katılan öğrenciler ile tanışıp hem 
bölüm ile alakalı hem de dersler ile alakalı sohbet etmeyi amaçlayarak 27.11.2020 
tarihinde “Müteks ile Bi’ Kahvelik Sohbetler” adlı etkinliğini düzenledi. Etkinlikte bu 
sene üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ile buluşularak bölüm hakkındaki görüşle-
ri, pandemi dönemindeki işleyiş ve birinci sınıf dersleri ile alakalı sohbet edildi.

 
Teknik Sanal Gezi
Pandemi sürecinde normal zamanda gerçekleştirilen teknik gezilerden öğrencileri 
mahrum etmemek için MÜTEKS kulübü ilk sanal teknik gezisini 16.12.2020 tarihin-
de gerçekleştirdi. 
İlk olarak teknik geziyi gerçekleştirmek amacıyla fabrikaya içinde Teknik Gezi Komi-
te liderleri, kulüp başkan ve başkan yardımcısının olduğu bir ekip gönderildi. Bu ekip 
bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak öncelikle tekstil mühen-
disliği öğrencilerine, sonra da katılmak isteyen herkese fabrikanın işleyişi hakkında 
bilgi vererek fabrika bünyesinde bulunan makineleri göstermeyi amaçladı. Teknik 
gezide örme makineleri tanıtılıp, fabrikanın işleyişi hakkında yetkili kişiler eşliğinde 
katılan kişilere bilgi verildi.

Geleneksel Tekstil Mühendisliği Zirvesi I-II
Tekstil sektöründe kendini geliştirmiş konuşmacıların başarı hikayelerini geleceğin 
tekstil mühendislerine aktarmalarını hedefleyen bir seminer olarak Müteks kulübün-
ce 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sektör hakkında farklı bakış açısı elde 
etmek isteyen bölüm öğrencilerinin katılımı hedeflenerek tekstilde farklı konular ele 
alındı. 
İki oturum halinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinliğin ilk oturumunda konuş-
macılardan Tekstil Mühendisleri Odası başkanı Aykut Üstün, sektördeki deneyim-
lerini ve sektör hakkındaki görüşlerini öğrencilerle paylaştı. Diğer konuşmacı ise 
sektörde bilinen firmalardan Korteks’in genel müdürü Barış Mert sektör hakkında 
bilgilerini öğrencilere sundu.
Yapılan ikinci oturumda ise alanında oldukça başarılı işlere imza atan İrem Yanpar 
Coşdan tekstilde sürdürülebilirlik konusunu ele alarak geri dönüştürülebilir tekstilin 
önemini öğrencilere anlattı.

T’MORE WEB SEMİNERİ
Müteks kulübünce tekstil ve dahası olarak nitelendirilen web seminerinde amaç; 
tekstilin önde gelen isimleriyle öğrencileri buluşturarak,  tekstilin alt dallarını, süreç-
lerini ve iş akışlarını öğrencilere anlatmaktır.
Üretim mühendisi olan BOYNER’ de tedarik müdürü olarak çalışan HAKAN GENÇ, 
29.12.2020 tarihinde hazır giyimde ve mağazacılıkta tedarik süreçlerini, iş akışını ve 
genel işleyişi online platform üzerinden öğrencilere anlatmıştır.Kulüp Başkanı

EREN KASAPOĞLU
 eren_kasapoglu38@icloud.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ KULÜBÜ (MÜÇEV)
Fen Edebiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Kulübümüz çeşitli projeler geliştirerek ve faaliyetler düzenleyerek çeviri öğren-
cilerinin çok yönlü düşünebilme, araştırma, analiz ve sentez güçlerinin gelişti-
rilmesini, çeviri bilim dünyasına uygulamalarla katkıda bulunmasını, bu alanın 
tanıtımının yapılmasını ve akademisyenleri, çevirmenleri ve çeviri işletmelerini 
bir araya getirerek öğrencilerin çeviri dünyasına yaklaştırılmasını hedeflemek-
tedir.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül ANGI

Kulüp Başkanı
ÖZLEM AY
ozlemay1310@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Gülhanım ÜNSAL



37

İspanyolca Konuşma Atölyesi
MÜÇEV üyelerinin zorunlu veya seçmeli olarak karşısına çıkmış İspanyolca 
derslerleri, onlar için hiçbir zaman zorunluluk olarak değil; her zaman yeni 
bir dünyaya adım atmak olarak görülmüştür. Bununla birlikte dil ediminde 
konuşma pratiklerinin öneminin göz ardı edilemeyeceği aşikârdır. MÜÇEV de 
ilki geçtiğimiz sene aralık ayında düzenlenen İspanyolca Konuşma Atölyesini, 
bu sene 17.12.2020 tarihinde bu sefer çevrimiçi olarak tekrar gerçekleştirdi. 
Atölyenin konusu bugünlerde önemini hayliyle anladığımız sağlıktı. Aynı 
zamanda hijyen ve pandemi hakkında da konuşuldu. Üniversitemiz Öğr. Üyesi 
Ramon Moya Gonzalez’in yardımlarıyla gerçekleşen İspanyolca Konuşma 
Atölyesi; 2021 yılında da MÜÇEV üyeleriyle farklı konular üzerine İspanyol-
ca konuşup tartışacağımız, eksik kaldığımız yerde yardım alarak dil yetimizi 
geliştireceğimiz şekilde tekrarlanacak.

Ana Hatlarıyla Oyun Yerelleştirme
Çeviride yerelleştirme, bir ürünü veya içeriği belirli bir ülke ya da bölgeye 
uyarlama sürecidir ve özellikle oyun sektöründe oldukça tercih edilen bir yön-
temdir. Oyun yerelleştirmesi, genç çevirmenlerin bir hayli ilgisini çeken bir 
konu olarak görüldüğü için bu konu hakkında bir uzmanın bilgilerine danışıp 
deneyimlerini dinlemek adına MÜÇEV, Locpick Oyun Yerelleştirme firma-
sından dil uzmanı ve proje müdürü Elif Özkaya ile 24.12.2020 tarihinde çevri-
miçi bir etkinlik gerçekleştirmiştir. Etkinliğin asıl amacı konuya ilgisi olanları 
bilgilendirirken akıllarındaki sorulara cevaplar bulmak olduğu için söyleşimiz 
bir soru-cevap kısmıyla sonlandırılmıştır.

Dil Kullanıcı Olmak
Anormal olarak görülen bazı istisnaların dışında her birey bir dil kullanıcısı 
olarak dünyaya gelir. Her an dille haşır neşir olan çevirmenler de en aktif dil 
kullanıcılarından sayılabilir ancak bu noktada bazı aksaklıklar ve dile olması 
gerektiği gibi hakim olamama durumları gözlemlenebilir. 26.12.2020 tarihinde 
gerçekleştirilen bu çevrimiçi sunumunda üniversitemizden Öğr. Gör. Dr. Aslı 
Fişekcioğlu, anadilde ve hedef dilde dört dil becerisi kavramı, diller için Av-
rupa ortak önerileri ve sosyal ağın bir parçası olarak yani sosyal aktör olarak 
dil kullanıcısı olmak konularından bahsetti, bilgi ve birikimini katılımcılarla 
paylaştı. Değinilen noktalar katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldı.

Kulüp Başkanı
ÖZLEM AY
ozlemay1310@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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BİYOLOJİK BİLİMLER KULÜBÜ
Fen Edebiyat Fakültesi

    Kulüp Faaliyet Amacı

Üyelerimize biyolojik bilimlerin faydalarını ve günümüzde ne kadar önemli bir 
alan olduğunu göstermek ve bu konuda çeşitli konferans, seminer, sunumlar 
düzenleyip, bunları doğada yaptığımız arazi veya kamp etkinlikleri ile birleş-
tirmek. Ayrıca biyoloji alanında yapılan çalışmaları, laboratuvarları ve güncel 
projeleri teknik gezi düzenleyerek desteklemek.

Kulüp Başkanı
CENK DUNAT
cenkdunat@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÇAĞLAYAN

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Özal MUTLU

Akademik Hayata Giriş 

Lisans eğitimi alan öğrencilere örnek teşkil etmek ve bilgilendirmek amacıyla 
17 Aralık 2020 tarihinde, Biyolojik Bilimler Kulübü üyeleri ve tüm Türkiye’den 
takipçilerin katıldığı bir canlı yayın gerçekleştirilmiştir. Yayında yüksek lisans 
dönemini merak eden, lisans ve yüksek lisans yapmak isteyen tüm öğrencile-
re uygun bir akış sunulmuştur. Her geçen gün yeni teknolojilerin kullanıma 
sunulduğu bu dönemde, kendimizi nasıl yetiştirmemiz gerektiği üzerine bilgi 
alışverişi yapılmıştır. 
Zeynep Tekbaş’ın moderatör olarak görev aldığı canlı yayında, Boğaziçi Üni-
versitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu, Koç Üniversitesi 
Hücresel ve Moleküler Tıp Yüksek Lisans öğrencisi Cemre Uçaryılmaz ile yük-
sek lisansa kabul sürecinin nasıl olduğu, lisans eğitiminde bireyin kendisini 
nasıl geliştirmesi gerektiği gibi konular ele alındı. ‘Akademik Hayata Giriş’ se-
risinin II. ve III. bölümleri, 12 Ocak 2021 Salı ve 15 Ocak 2021 Cuma günleri 
ve ‘Yaşamın Hikayesi ve Evrim’ konulu etkinliğik 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 
instagram.com/mubiyoloji adresi üzerinden canlı yayınlar ile devam edecektir
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Kulüp Başkanı
CENK DUNAT
cenkdunat@gmail.com

MARMARA POLİTİCAL SCİENCE SOCİETY KULÜBÜ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

    Kulüp Faaliyet Amacı

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında üyelerin akademik gelişimini 
destekleyici konferans ve paneller düzenlemek, iş sektörü üyeleri ve fakülte 
mezunları ile söyleşiler yapmak, sektör gezileri düzenlemek, film ve kitap tahlil 
günleri düzenlemek, sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve katılım sağla-
mak, kültürel ve sosyal geziler ile üyelere akademik hayat ve iş hayatı haricinde 
hobi kazandırmak.

Kulüp Başkanı
NURSİMA YILMAZ
nursimaylmz@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Ferit BELDER

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Hakan MEHMETCİK

Bangladeş-Türkiye İlişkileri

Bangladeş Zafer gününün kutlandığı hafta kapsamında, Bangladeş İstanbul 
Başkonsolosluğu ile Bangladeş- Türkiye İlişkilerinin konuşulduğu çevrimiçi 
bir seminer, 24.12.2020 tarihinde düzenlendi.

E T K İ N L İ K L E R
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MUPSA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KULÜBÜ
Eczacılık Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Mupsa, siyasi ve dini hiçbir amaç içermeyen bir öğrenci birliğidir. asıl amacı 
eczacılık ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, yurt dışına bağlı 
olan ayağıyla ortak etkinlikler sunmak, yurt dışında birliğini savunmak ve tem-
sil etmek, eczacılık ile ilgili sosyal birçok etkinlik gerçekleştirmektir. Bunların 
yanında teknik veya sosyalleşmeye yönelik geziler düzenlemek, hem bilimsel 
hem sosyal açıdan eczacılık öğrencilerinin bu konuda zenginleşmesini sağlaya-
rak vizyon oluşturmaktır

Kulüp Başkanı
HİLAL BİRİNCİ
hilalbirinci61@hotmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Aslı TÜRE

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖ-
MERT COŞKUN
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Speaking Club

İngilizce geliştirmek amaçlı etkinliğe katılan Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Bölümü öğrencileriyle yapılacak İngilizce çalışması, birebir diyaloglar kurarak, 
eğlenceli oyunlar ve her seviyeye uygun aktiviteler eşliğinde dil bariyerlerimizi 
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Etkinliğimizde katılan herkesin ilk olarak 
kendini İngilizce tanıtmasından sonra İngilizce oyunlar oynayarak İngilizce 
pratik yapmayı hedefliyoruz. Program, 17.12.2020-21.12.2020-24.12.2020-
28.12.2020 tarihlerinde dört kur üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Adım Adım Eczacılık

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 dönemi mezunları Ecz. 
Faik KARA ve Ecz. Berk YAŞAR ile yardımcı eczacılık, yardımcı eczacılıkta 
işe alım süreçleri ve yardımcı eczacının sorumlulukları konu başlıkları üzerine 
gerçekleştirildi.  19.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sohbet, yeni mezun 
eczacıların iş bulma sürecindeki deneyimleri, yardımcı eczacının görev ve 
sorumlulukları gibi konulara değinilen yayınımızda, eczacılık fakültesi öğren-
cilerine yeni mezun olmuş ve şuan yardımcı eczacılık görevini yürüten eczacı-
larımızın deneyimlerini aktarmayı hedefliyoruz. 

MUPSAlive Hülya Kayhan

Ecz. Hülya Kayhan ile aromaterapi ve eczacılık üzerine 22.12.2020 tarihinde 
sohbet gerçekleştirildi. Aromaterapi hakkında bilinmeyenler, uçucu yağların 
doğru kullanımı, aromaterapi ile tedavi yöntemleri ve eczacı dokunuşu ile aro-
materapi nasıl hayata geçer? Bu gibi konu başlıkları üzerinden yapılan sohbet-
te, eczacılık fakültesi öğrencilerine Ecz. Hülya Kayhan eşliğinde aromaterapi 
hakkında bilgiler verildi. 

Kulüp Başkanı
HİLAL BİRİNCİ
hilalbirinci61@hotmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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DENETİM KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Denetim Kulübü olarak, denetim mesleğinin; önemini kavramak, mes-
leğin ilkelerini ve standartlarını en iyi şekilde benimseyip bu alanda çalışmalar, 
organizasyonlar ve toplantılar yaparak faaliyetler gerçekleştirmektir. Gerçekleş-
tirilen etkinlikler ise öğrencilerin; üniversite deneyimini, kulüpçülük bilincini ve 
deneyimlerini olumlu yönde geliştirerek geleceğin mimarlarına ve denetim sektö-
rünün geleceğine ışık tutmaktadır. 

Kulüp Başkanı
YİĞİT MICIK
yigit.micik@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Ömer Faruk TAN

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Nuran CÖMERT
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Inspirational Talks- Inspiring Failers

Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel ilham veren konuşma-
lar etkinliğimizin teması İlham veren başarısızlıklar. Sektöründe uzman ve 
deneyim sahibi konuşmacılarımızla, üyelerimizi 18.12.2020 tarihinde onli-
ne platformda buluşturuldu. Başarılarından ve başarısızlıklarından tecrübe 
kazanmak üzere gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte Marmara Denetim Kulübü 
Üyesi Öğrencilerinin gelecek hayatlarında bilgi ve deneyim sahibi olmalarını 
hedefliyoruz. 

Kulüp Başkanı
YİĞİT MICIK
yigit.micik@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM TOPLULUĞU KULÜBÜ

Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Özel Eğitim Topluluğu’nun temel hedefi, özel gereksinimli bireyler ve 
özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak, bu doğrultuda plan-
lanan etkinliklerin oluşum, paylaşım ve katılımında gönüllülük esaslı 
eğitim çalışmaları yapmaktır.

Kulüp Başkanı
SÜMEYYE BÖĞÜŞ
bgsumeyye73@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Erdem SEVİM

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Necdet Tuna ŞAHSUVAROĞLU
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Hoş Geldin Marmaralı

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin gerçekleşemediği bu süreçte, aramıza 
yeni katılan üniversiteli arkadaşlarımızla kampüs içerisinde bir araya gelme 
imkânımız bulunmamaktadır. Bu durum aitlik duygusu adına eksiklik ya-
ratmaktadır. Bu amaçla Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu olarak 
18/12/2020 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, 1.sınıf 
öğrencileriyle tanışmayı, onların  üniversite ve bölüm hakkında merak ettiği 
soruları yanıtlamayı, duygu ve düşüncelerini paylaşmayı hedefledik. Program, 
Üniversitemiz Öğretim görevlisi olan Tuna Şahsuvaroğlu ve Özel Eğitim Top-
luluğu başkanı Sümeyye Böğüş’ün katılımıyla  gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
SÜMEYYE BÖĞÜŞ
bgsumeyye73@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Teknoloji  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Kulübü’nün amacı özellikle elektrik-elektronik mü-
hendisliği okuyan veya bu bölüme meraklı olan tüm mühendislik öğrencilerinin; bu 
alan hakkında kulüp tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, etkinlikler, teknik 
geziler ve yarışmalar sayesinde bilgi edinmesidir. Aynı zamanda Kariyer ve Gelişim 
Zirvesi, Sektör Sohbetleri gibi özellikle sektörde yer edinmiş ve tecrübeli kişileri çağır-
dığımız etkinlikleri düzenleyerek kulüp üyelerinin sosyal yeteneklerinin geliştirilmesi 
ile birlikte takım çalışmasına yatkın, iş hayatına hazır bireyler haline getirilmesi amaç-
lanmaktadır.

Kulüp Başkanı
DİLARA ARGAMA
dilaraargama@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Mehmet Murat İSPİRLİ

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Seçil VARBAK NEŞE
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Kulüp Üyeleriyle Takım Oyunu

Bu etkinlik kapsamında, vize sonrası olan 18.12.2020 tarihinde, kulüp üyeleri 
ile birlikte Discord platformu üzerinden çeşitli takım oyunları oynandı. Bu 
oyunlar ile birlikte kulüp içerisindeki üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışması amaçlanmıştır. Yeni gelen üyeler, hem eğlenceli bir şekilde kendileri-
ni tanıtma, hem de diğer bölüm öğrencileri ile tanışma fırsatını buldu. 

YongaTek Kurucu Ortağı Rıfat Demircioğlu ile Sektör Sohbetleri
Türkiye’de özellikle çip tasarım, FPGA, SoC, ASIC, VLSI gibi konularda ça-
lışan, şu an Aselsan ile birlikte yerli ve milli çipimizin olan Çakıl’ı geliştiren 
YongaTek firması kurucu ortağı Rıfat Demircioğlu ile online ortamında yapı-
lan etkinlikte, katılımcılara bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Genel Robotik Eğitimi

Kulüp üyelerini proje yapmaya teşvik etmek veya gerçekleştirmek istedikleri 
projelere yardımcı olabilmesini amaçlayarak; genel anlamda proje seçimi, pro-
jeye hazırlık, projenin yapımı ve sunumuyla ilgili aşamalar online ortamında 
gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
DİLARA ARGAMA
dilaraargama@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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FİKİR TALİMİ KULÜBÜ

Siyasal Bilgiler  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Uluslararası politika, siyaset, ekonomi, güvenlik ve terör, uluslarara-
sı ilişkiler, hukuk vb. alanlarda etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin 
akademik ve kültürel birikimlerini artırıp kişisel gelişimine katkıda 
bulunmak.

Kulüp Başkanı
NUH ENSEN
Nuh_ensen52@hotmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Gökhan KATITAŞ

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Şükrü YAZĞAN
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Üç Medeniyet Kitabı Tahlili

Medeniyet Okumaları başlığı adı altında medeniyetler arası analiz yapabilme 
yeteneği oluşturmak amacıyla belirlediğimiz kitaplardan biri olan, Ahmet 
AĞAOĞLU’nun yazmış olduğu Üç Medeniyet kitabı okunmuştur. Akabinde 
dikkatimizi çeken yerler, merak ettiğimiz konuların tahlili, online ortamında 
19.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

Gündem Toplantısı

Bölümümüz hocalarımızdan olan Dr.Öğr.Üyesi Şükrü YAZĞAN ile ülkemizde 
ve dünyada meydana gelen olayları objektif bir şekilde ele alarak dünyada ne-
ler olup bittiğinden haberdar olmak, programa katılan öğrencilere farkındalık 
oluşturmak ve bu konular hakkında çeşitli görüş sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla hazırlanan program, online ortamında 24.12.2020 tarihinde gerçek-
leştirildi

Kulüp Başkanı
NUH ENSEN
Nuh_ensen52@hotmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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AKSİYON EDEBİYAT VE FİKİR KULÜBÜ

İlahiyat  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi bünyesinde Türk edebiyatına ve aydınlarımızın 
fikir dünyasına derinden nüfuz edebilmek için kitap tahlilleri yapmayı 
planlıyoruz. Ruh dünyamıza şekil verecek şiirleri yayınlamak ve çeşitli 
edebi yarışmalar yapmak istiyoruz. Bunların yanında çeşitli seminer ve 
söyleşiler düzenleyerek ilim ve fikir alanında öğrencilerin gelişimine 
katkı sağlamak istiyoruz.

Kulüp Başkanı
İREM ÜNSAL
Memluk571@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Ataullah ŞAHYAR

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Ayşe Esra ŞAHYAR
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İlim Yolunda Sabır Ve Yol Haritası ‘’Tefsir İlmi’’

Marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi öğrencilerine yönelik olarak çeşitli 
ilimlerde ilerlerken izlememiz gereken yol ve metotları alanındaki uzman 
hocalardan dinleyeceğimiz seminer dizimizde ilk program, tefsir ilmi üzerine 
olacaktır. Prof. Dr. Abdulaziz Hatip hocamızla tefsir ilminde ilerlerken izleme-
miz gereken usulün ne olduğu ve hangi kaynakları nasıl kullanmamız gerektiği 
hususunu içeren program, 19.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
İREM ÜNSAL
Memluk571@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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GENETİK, NÖROBİLİM VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ (GENMET)

Tıp Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Tıp öğrencilerinin, genetik, nörobilim ve medikal teknolojileri olan bilimsel farkındalı-
ğını arttırmak, öğrencilerin bu alanlarda kendilerini geliştirmesini ve ürün ortaya koy-
masını sağlamak, zekâ oyunları konusunda fakülte düzeyinde faaliyette bulunmaktır.

Kulüp Başkanı
BİHTER EZGİ TÜRKÜN
bihterezgi18@marun.edu.tr

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Dilek AKAKIN

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Medine GÜLÇEBİ İDRİZ 
OĞLU
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2. Geleneksel Satranç Turnuvası

Geçen sene başlattığımız geleneğimizi devam ettiriyor ve 2. Geleneksel Sat-
ranç Turnuvamızı düzenledik. Etkinliğimizin amacı zeka oyunlarına olan 
ilgiyi arttırabilmek ve pandemi koşullarında öğrencilerin birlikte kaliteli vakit 
geçirerek sosyalleşmelerine yardımcı olabilmektir. Program, online ortamında 
19.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Fetal Cerrahide Yapay Zeka

Bu konferanstaki amacımız fetal cerrahide ve prenatal yani doğum öncesi 
erken tanıda yapay zekanın kullanım alanlarını öğrenmektir. Konuşmacımız 
Doç. Dr. Emrah Aydın pediatrik cerrah ayrıca bu konuda çok yeni ve önemli 
bir girişim olan Fetalist şirketinin kurucusu. Bu konuda uzmanından dinle-
yerek öğrenmenin ve yeniliklerden haberdar olmanın tıp öğrencileri olarak 
ufkumuzu açan program 25.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

ALS’ye Multidisipliner Yaklaşım Serisi-1/2

ALS(Amyotrofik Lateral Skleroz)’nin nörolojik olarak nedenlerinin, bulguları-
nın, nörodejeneratif mekanizmasının, patofizyolojisinin, dünyadaki ve Türki-
ye’deki prevelansının, hastaların yaşam kalitesinin açıklanması; genetik bakış 
açısıyla hastalığın kökenine inilmesi; medikal teknolojiler ile entegre şekilde 
ALS hastalarının hayatlarını kolaylaştıran teknolojilerin incelenmesi (EEG 
Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü, Göz Navigatörü gibi) ALS’ye multidisipliner 
bakış açısının sunduğumuz program, 28- 29.12.2020 tarihlerinde gerçekleşti-
rildi.

Kulüp Başkanı
BİHTER EZGİ TÜRKÜN
bihterezgi18@marun.edu.tr

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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ANADOLU GENÇLİK KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Okulumuz öğrencilerinin sosyal, sanatsal, kültürel ve hayatın her alanına uzanan 
bilgi, tecrübe, genel kültür seviyelerini artırmak. Bununla birlikte üniversite öğre-
nimi sonunda kendi mesleki birikimleri dışında hayatın her alanına hazır, özgü-
ven sahibi bireyler yetiştirmektir.

Kulüp Başkanı
ENES DÖNMEZ
enesdonmez39@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Mehmet GÜNEŞ

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR
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Lisansüstü Eğitim ve Akademisyenlik

Lisans öğrencilerinin yüksek lisans ve akademisyenlik hakkında bilgilendir-
mek, soruları cevaplamak, tecrübe aktarımı sağlamak amacıyla hazırladığımız 
program 19.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

İslam iktisadı Atölyesi

İçinde yaşamış olduğumuz günümüz ekonomik sistemlerin temellerini, kav-
ram ve kuramlarını öğrenip İslam iktisadının temelleri, kavramları ve kuram-
ları ile karşılaştırıp tarihten örnekleri ile İslam iktisadı mümkün müdür, müm-
künse günümüz şartlarıyla nasıl oluşturulur gibi hususları inceleyen program 
26-28-29.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
ENES DÖNMEZ
enesdonmez39@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA STUDENT CAREER KULÜBÜ
İkstisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Vizyonumuz, üyelerimize, gelecekteki hayatlarında karşılarına çıkabilecek kari-
yer seçeneklerini önceden tanıma fırsatı sunmak. Misyonumuz, üye bazlı verimli 
etkinliklerle üyelerin iş hayatının gerçeklerini öğrenmelerini, deneyim kazanma-
larını ve kendi yeteneklerini kariyerleri için nasıl etkili kullanabileceklerini göster-
mek.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Nur ÇETİNOĞLU 
HARUNOĞLU

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Beyhan Çağrı TUZCU-
OĞLU

Kulüp Başkanı
CANER PEHLİVAN
cnrphlvn14.cp@gmail.com
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MSC Kariyer Günü

Kendi alanında uzman iş insanlarını Zoom platformu üzerinden üyelerimiz-
le buluşturmak istiyoruz. Bu etkinlik sayesinde iş hayatlarını, sektörlerini, 
departmanlarını detaylı şekilde anlatabilecekler ve üyelerimizin ilerideki iş 
hayatlarına daha hazır olabilmelerini sağlayacaklar.  Program 19.12.2020 tari-
hinde gerçekleştirildi.

Bir Başkanlık Hikayesi: Trump ile ABD’de Neler Değişti?

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç.Dr. Burak 
Küntay ile “Trump ile ABD’de Neler Değişti?” başlıklı bir etkinlik düzenledik. 
23 Aralık 2020 tarihli etkinliği Marmara MSC kulübü ile birlikte planlayıp 
hayata geçirdik. Etkinliğimizi Burak Küntay’ın resmi Instagram adresinden 
düzenleyerek yüksek bir katılımcı kitlesine sahip olmayı başardık. Hocamız, 
uzmanı olduğu bu alanda bize öncelikle Trump’ın seçimi nasıl kazandığını ve 
nerede önemli adımlar attığını anlattı. Daha sonra başkanlık döneminde Ame-
rika’nın mevcut düzeninde ne gibi değişikliklere yol açtığı üzerinde tartıştık. 
Son olarakta 2020 seçimini kaybetmesine neden olan durumlardan bahsetti. 

Kulüp Başkanı
CANER PEHLİVAN
cnrphlvn14.cp@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM KULÜBÜ
İletişim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini okul içinde ve dışında ileti-
şim ve etkileşimlerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri düzenlemek. Kulüp üyeleri-
ni sektör odaklı kariyer planlarına yardımcı olacak faaliyetler düzenlemek. Kulüp 
vizyon ve misyonuna erişmek.

Kulüp Başkanı
EZGİ GÜLKAN
ezgigulkan.muik@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Anil Uğur OĞUZCAN

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Rafet Aykut AKAY
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İşaret Dili Atölyesi

İletişim Fakültesine bağlı İletişim Kulübü olarak ‘İletişimde Engel Yoktur’ 
sloganıyla başlatmak istediğimiz eğitim süreciyle yönetim kurulu üyelerimiz 
ve kulüp üyelerimize yönelik temel düzeyde işaret dili eğitimi vermeyi plan-
lamaktayız. Bu bağlamda özellikle aralık ayını seçmiş olup 3 Aralık Dünya 
Engelliler gününe farkındalık yaratmak istedik. Eğitim sürecimizin sonunda 
eğitime katılan üyelerimiz temel düzeyde işaret dilini öğrenmiş olup işitsel 
engelli vatandaşlar ile iletişim kurabilecekler. Etkinliğimizin sonunda katılan 
üyelerimize katılım belgesi verildiği program, 19-26.12.2020 tarihlerinde ger-
çekleştirildi.

Dijital Reklamcılıkta Algı Yönetimi

Günümüz dünyasında sosyal hayatın neredeyse tamamıyla dijitale evrilmesi 
olaylara “dijital pencereden” bakmayı ve yorumlamayı zorunlu kılmaktadır. 
Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartları, dijital dünyayı daha da 
zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda İletişim Kulübü olarak reklamcılığın 
temelini oluşturan algı yönetiminin dijitalle birleşmesini gerek fakültemizde 
reklamcılık dersleri alan gerek diğer fakültelerden reklamcılığa ilgili arkadaşlar 
için Mert Tuna Yılmaz ile üyelerimizden alacağımız sorular ışığında hazırla-
nan söyleşi 21.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
EZGİ GÜLKAN
ezgigulkan.muik@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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ELEKTRONİK PROJE KULÜBÜ

Mühendislik  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi mühendislik öğrencileriyle birlikte, elde edilen teorik bilgileri uygula-
maya dökmelerine ve öğrendikleri bilgileri kullanabildiklerini gösterebilmek için, özgün ve 
inovatif projeler üretmek ve bunları hayata geçirmek, ürettiğimiz projeler ile ülke genelindeki 
yarışmalara katılarak başarılar elde etmek. Hem projelerde daha etkili olmaları hem de iyi birer 
mühendis olabilmeleri için onlara bölümleriyle ya da kişisel gelişimleriyle alakalı çeşitli eğitim-
ler düzenlemek. Mühendis adayı öğrencilerimizin sektörü yerinde tanımasını ve iş hayatında 
karşılaşacakları olayların ya da zorlukların farkına varmalarını sağlamaktır.

Kulüp Başkanı
BEYZA MİNE AKTAŞ
 mineeakts@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Müzeyyen KARAMANOĞLU

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Alper ŞİŞMAN
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Arduino Temel Kodlama ve Robotik Eğitimi

4 hafta sürecek olan eğitimimizle, okulumuzun mühendis adaylarının hem 
meslek hayatında hem öğrencilik hayatında kullanacakları Arduino hakkın-
da bilgi sahibi olmalarını amaçladık. Bu alanda önceki senelerde de bizlere 
Arduino dersi veren Serkan Sağlam, bu sene de Arduino eğitmenimiz olacak. 
Program, 19-26.12.2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
BEYZA MİNE AKTAŞ
 mineeakts@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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FARM AKADEMİ KULÜBÜ

Eczacılık  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Farm Akademi Kulübü Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 
başta olmak üzere tüm Marmara Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel projeler, 
akademik etkinlikler, farkındalık çalışmaları gibi her alandaki etkinlik ve proje-
lerle mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmayı, akademik ve toplum sağlığı 
projelerine imza atmasını hedeflemektedir.

Kulüp Başkanı
KEMAL KALE
kemalyigitkale@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Betül OKUYAN

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Mesut SANCAR
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CineAkademi:Tek Başına (North Country)

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de mücadele edilmesi gereken önemli bir sorun 
olarak varlığını sürdürmektedir. FarmAkademi Kulübü olarak Uluslararası 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Dayanışma Günü kapsamında, 
kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Marma-
ra Üniversitesi Kalite Koordinatörü Ecz. Aylin Sancar Acar moderatörlüğünde 
hazırlanan program 20.12.202 tarihinde gerçekleştirildi. Katılımcılar etkinlik 
öncesinde izlediği filmi moderatör eşliğinde yorumladı. 

Kulüp Başkanı
KEMAL KALE
kemalyigitkale@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE YÖNETİŞİM KULÜBÜ

İşletme  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Liderlik ve Yönetişim Kulübü Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölüm öğrenci-
leri tarafından kurulan, başta bölümümüz ve kampüsümüz öğrencileri olmakla bir-
likte üniversitemiz öğrencilerinin okul öğrenimlerinin yanında kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak, sektöre adım atmadan önce sektörü tanımasını sağlamak ve gerekli 
noktalarda destek ve yardımlaşma sağlamak amaçları doğrultusunda çalışan öğrenci 
kulübüdür.

Kulüp Başkanı
HASBİ GÖRKEM YILMAZ
gorkemyl52@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin EKİZLER

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Emine Serra YURTKORU
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LGCAREER (Step Up)

Alanında başarılı kişilerle öğrencileri online platformda buluşturmayı hedefle-
diğimiz Marmara Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Kulübünce hazırlanan ve 
21.12.2020-26.12.2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda (Youtube) gerçek-
leştirilen LGCareer etkinliğinin birincil amacı; tüm üniversite öğrencilerine, 
C-Level Yöneticilerimiz, Direktörlerimiz ve Müdürlerimiz ile dolu dolu ve bir-
birinden eğlenceli bir hafta geçirtmeyi sağlamaktır. Bununla beraber en büyük 
hedefimiz değerli katılımcılarımıza; farklı sektörlerden ve farklı pozisyonlar-
dan konuklarımızın, kariyer basamaklarını çıkarken karşılaştığı zorlukları, bu 
zorluklar karşısında liderlik özelliklerini nasıl gösterdiklerini ve motivasyonla-
rını nasıl sağladıklarını birinci ağızdan dinleme ve deneyimle fırsatı yaşatmak-
tır. Konfor alanından uzaklaşıp, değişime adapte olmak için #BirAdımdaSenAt 
(Step-Up) mottosu çevresinde etkinliğimiz şekillenmiştir.
Altı farklı sektörden altı farklı konuk ile gerçekleşen etkinliğimizde; katılım-
cılar alanında profesyonel konuklarımızla network sağlama imkanına sahip 
olurken, kariyer basamaklarıyla ilgili birbirinden değerli ve tecrübe ile sabit-
lenmiş birçok tavsiyeyi öğrenme fırsatı yakaladılar.

450+ katılımcı ile gerçekleşen etkinliğimizde tüm Türkiye geneli; üniversite 
öğrencileri ve yeni mezunlar başta olmak üzere iş hayatından profesyoneller ve 
akademisyenler de etkinliğimize katılım göstermişlerdir.

Konuklarımız
DenizBank - Tankut Çığır / HR Analytics & Deniz Academy SVP
LC Waikiki - Salih Yılmaz / E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Birevim - Mirsat Öğretmenoğlu / İnsan Kaynakları Direktörü
Anadolu Isuzu - İlkay Çömlek / Ar-Ge Takım Lideri
Armut.com - Ersin Yamak / Finans Direktörü
Youthall - Elis Yılmaz / Kurucu Ortak

Liderlik ve Yönetişim Kulübü Resmi Web Sitesine Erişim İçin;
https://marmaralgc.wixsite.com/marmaralgcwebsite

Liderlik ve Yönetişim Kulübü Resmi Instagram Sayfasına Erişim İçin;
https://www.instagram.com/lgcmarmara/?hl=tr

Liderlik ve Yönetişim Kulübü Resmi LinkedIn Sayfasına Erişim İçin;
https://www.linkedin.com/company/lgcmarmara/mycompany/Kulüp Başkanı

HASBİ GÖRKEM YILMAZ
gorkemyl52@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MAZLEME MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Mühendislik  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Başta Malzeme Mühendisliği olmak üzere üniversitemizin tüm öğrencilerine, aldıkla-
rı akademik bilgilere teknik gezilerle ile pratik bilgiler katmayı, kulüp içerisindeki gö-
revlerle sosyalleştirmeyi ve takım çalışmasını öğretmeyi, yaptığı seminerlerle sektör-
leri tanıtmayı ve sektörde çalışan insanlar ile bağlantı kurmayı hedefleyen, böylelikle 
öğrencileri mezuniyet sonrasındaki iş hayatına hazırlarken bir yandan da üniversite-
nin ve bölümün prestijini arttırmayı amaçlar.

Kulüp Başkanı
BERKAY UTKU OCAKLI
berkayutkuocakli1@hotmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Masum 
TÜNÇAY

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Recep ARTIR
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MUMMES Kariyer Günü Etkinliği

MUMMES tarafından her sene düzenlenen Kariyer Günü, bu sene online 
olarak düzenlendi. Alanlarında lider firmalarda çalışan deneyimli metalurji ve 
malzeme mühendislerinin ve yöneticilerin konuşmacı olarak yer aldığı Kariyer 
Günü etkinliğinde bu sene Şişecam, Tusaş, Jaguar Land Rover UK, Mercedes 
Benz Türk A.Ş, BSH, Brisa ve Assan Alüminyum firmalarından davet edilen 
konuşmacılar tarafından şirket tanıtımları, iş ve staj imkanlarından bahsedil-
dikten sonra öğrenciler ile interaktif soru cevap yapıldı. Bu şekilde pandemi 
şartlarında uzaktan öğrenim gördüğümüz bir dönemde sektörleri tanıtmayı ve 
sektörde çalışan insanlar ile bağlantı kurmayı sürdüren bir etkinlik gerçekleşti-
rildi.

Kulüp Başkanı
BERKAY UTKU OCAKLI
berkayutkuocakli1@hotmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ YELKEN KULÜBÜ

Tıp  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Yelken sporu ve denizcilik ile ilgili her türlü alanda faaliyetler düzenlemek, bu alan-
larda Marmara Üniversitesi öğrencilerine fırsat eşitliği, sosyalleşme ve tecrübe kaza-
nımı imkanı tanımaya yönelik etkinlikler, gezi ve yarışlar düzenlemek. İnsanların bu 
alanlarda bilinç sahibi olmalarını, denizi yaşam tarzı olarak benimsemesini sağlamak. 
Ülkemizdeki denizci, yelkenci profiline üniversiteler özelinde başlayıp, Türkiye gene-
lini hedef alarak nitelik kazandırmaya çalışmak.

Kulüp Başkanı
SUDE ŞAHİN
 sudesahin17@hotmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Hızır KURTEL

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Ömer GÜNAL
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Temel Yelkencilik Online Teorik Eğitimi (Kısım 1)

Pandemi şartlarından dolayı fiziksel olarak yelken eğitimine başlayamayan 
üyelerimize ve hali hazırda eğitim alıyor olup bilgilerini tazelemek isteyen 
üyelerimize yönelik online teorik yelken eğitimi, 25.12.2020 tarihinde gerçek-
leştirildi.

Kulüp Başkanı
SUDE ŞAHİN
 sudesahin17@hotmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ KURGUSAL DAVA KULÜBÜ

Hukuk  Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi Kurgusal Dava Kulübü, Marmara Üniversitesinin Hukuk 
Fakültesi öncelikli olmak üzere bütün fakültelerinin, ulusal-uluslararası hukuk ca-
miasında ve kurgusal dava yarışmalarında, en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Kulüp bu amaç doğrultusunda, üyelerinin mesleki ve kişisel 
gelişimlerine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kulüp Başkanı
ELİF CAN KARAŞEN
elifkarasen@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Can YÖNEY

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Mustafa ERKAN
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Bireysel Başvuru: Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve Nitelikli Başvuru 
Dosyası Hazırlama  

Marmara Kurgusal Dava Kulübü Kulübünce hazırlanan ve 24.12.2020 tarihinde 
çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen Bireysel Başvuru etkinliği; kulüp üyelerine 
Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru hazırlanmasında önemli bir husus 
olan kabul edilebilirlik kriterlerinden bahsedildiği ve pratiğe yönelik olarak ni-
telikli bir dosyanın nasıl hazırlanacağının aktarıldığı, seri olarak devamı planla-
nan Bireysel Başvuru eğitimlerinin ilk etkinliğidir.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Yardımcısı Av. Yasemen Öz-
türkcan ile Merkez Genel Sekreteri Av. Cenk Konukpay tarafından gerçekleş-
tirilen etkinlikte; Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurudaki yet-
kinliklerin artırılması için bir bireysel başvuru kriteri olan kabul edilebilirlik 
kriterleri ile bireysel başvuru dosyasının hazırlanılması konuları, Anayasa 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi prosedürleri karşılaştırmalı 
olarak açıklanarak üyelere aktarılmıştır. 

Kulüp Başkanı
ELİF CAN KARAŞEN
elifkarasen@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ
Mühendisli Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

İlke ve prensiplerimiz yaşam bilimlerine ilgisi olan her insana düzenlediğimiz 
konferanslar,teknik geziler,söyleşiler ve mezun buluşmaları doğrultusunda bilim-
de ilerlemelerine ve ilgilenmelerine yardımcı olmaktır.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Orkun PİNAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Ceyda KULA

Kulüp Başkanı
ÖZGE GÜNGÖR
ozgegungorthg@gmail.com
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BİYOM Tanışma Toplantısı

Bu etkinliğin amacı hazırlık, birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerinin bö-
lüm hakkında sorularını yanıtlamak, bölümü tanıtmak, klulübü tanıtmak ve 
aynı zamanda kulüp üyelerinin birbirini tanımasını sağlamaktır. Program 
22.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
ÖZGE GÜNGÖR
ozgegungorthg@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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İNSAN VE ADALET KULÜBÜ
Hukuk Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Insan ve Adalet Kulübü olarak amacımız üyelerimizin zamanlarını sosyal, kültü-
rel, sanatsal ve akademik faaliyetlerle değerlendirmesine ve kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmak; kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretken, yaşadığı 
topluma duyarlı, yeniliklere açık, çözüm odaklı bireyler olarak sağlıklı ve güveni-
lir ortamlarda kendilerini geliştirmelerine rehberlik ederek güçlü bireyler olarak 
topluma katılmalarını sağlamaktır.

Kulüp Başkanı
MEHMET İBRAHİMBAŞ
mehmetbass61@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Erhan SANCAK

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Hakkı Hakan ERKİNER
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İnsan ve Adalet Kulübü Tanışma Toplantısı

İnsan ve Adalet Kulübü yeni ve eski üyeleriyle zoom üzerinden tanışma ve 
yıllık yapılacak olan faaliyetlerin konuşulduğu program, 28.12.2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Ayrıca arkadaşlarımızdan dönem içinde yapmamızı istedikleri 
program, etkinlik vb işlemler için istişare edildi.  

Kadın Cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesinin Hukuki Süreci

Kadın cinayetlerinin sonlanması için İstanbul Sözleşmesi tek başına yeterli 
midir? Alternatif yollar nelerdir? İçerik olarak seminer konuğumuz, hocamı-
zın Türkiye’deki kadın hakları gelişimini geçmişten günümüze değerlendirme-
lerini, ardından kadın cinayetlerine son verecek girişimleri, yaptırım ve ceza 
uygulamalarını tartışmak suretiyle olacaktır. Amacımız; hedef kitlemiz olan 
değerli Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin konu ile alakalı 
düşüncelerini geliştirmek, bu konular hakkında geleceğin avukatları, savcıları, 
hâkimleri olarak düşüncelerine katkı sunmaktır. Hedefimiz seminer sonrası 
konu ile alakalı öğrencileri düşünmeye teşvik etmektir. Program 31.12.2020 
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
MEHMET İBRAHİMBAŞ
mehmetbass61@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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HAMLE DÜŞÜNCE VE FİKİR KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Gönüllülük ve fedakarlık vurgusu üzerine odaklanıp gönüllü faaliyetlerde bulun-
mak, öğrencilerimizin kültürel gelişimine katkı sağlamak, öğrencilerimize ulusla-
rarası bir vizyon kazandırmak ve farklı alanlarda kişisel becerileri kazandırmayı 
amaçlıyoruz.

Kulüp Başkanı
DEMET TAM
tamdemet@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Orhan ÇANAKÇI
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Yazar Saadettin Acar ile Kitap Tahlili

Deneme-inceleme ve edebiyat türünde yazılmış olan “Herkes İçine Baksın” 
kitabının okunması ve kitabın yazarı Sadettin Acar ile birlikte kitap tahlilinin 
yapılması. Etkinliğimizin amacı, öğrencilerin yazarlık süreci hakkında bilgi-
lendirilmesini ve kitap/ yazar hakkında merak ettiği sorulara cevap bulmaları-
nı sağlamaktır. Program 30.12.2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
DEMET TAM
tamdemet@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Mekatronik Mühendisliği okuyan öğrencilerin gelişimlerini sağlaması, projelerle 
kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerin sektör hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve 
etkinlikler vasıtasıyla yeni bağlantılar kazanmaları. Düzenlenen yarışmalar saye-
sinde 7 den 70e projelerin değerlendirilmesi ve destek verilmesi. Kulüp amaçların-
dan sadece birkaçıdır.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Mustafa Caner AKÜNER

Kulüp Başkanı
CEM DOĞAN
dogancemmm@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Mehmet Fatih ÇELEBİ
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Advantech ile Kampüs 4.0

Gömülü sistemler, endüstriyel sistemler, hizmet sektörü sistemleri gibi birçok 
sektörde deneyimli olan Advantech; özellikle İnsan-Makine ara yüzü ürünleri, 
kompakt bilgisayarlar, endüstriyel bilgisayarlar gibi alanlarda uzmanlaşmış 
Tayvan menşeili bir bilişim şirketidir. Ülkemizdeki çalışmalarını Advantech 
Türkiye üzerinden devam ettiren şirket, okulumuz öğrencilerine de global 
bilgi birikimini aktarmak istemiştir. 
Bu vesileyle 30.12.2020 tarihinde Microsoft Teams platformunda Advantech 
Türkiye İş Geliştirme Müdürü Metin Demircikoğlu ile birlikte gerçekleştirilen 
etkinlikte başta mühendislik öğrencileri olmak üzere bu tür alanlara ilgisi olan 
tüm öğrencilerimizi bilgilendirmek hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra Advan-
tech, eğitim verdiği öğrencilerin bu alanlarda fikirleri olması halinde onlara 
mentorlük imkânı da sağlamak istemiştir. Yaklaşık bir buçuk saat süren eğiti-
mimiz öğrencilerimiz tarafından gayet verimli bulunmuş ve kulübümüz de bu 
tür etkinlikleri olabildiğince fazla yapmayı hedeflemiştir.

Kulüp Başkanı
CEM DOĞAN
dogancemmm@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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BASIM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kulüp Faaliyet Amacı

Bölümün öğrencilerinin basım sektörü hakkında bilgi ve becerilerini arttırmaktır. İş 
hayatına adapte olmalarına kolaylık sağlamak, sektör hakkında bilgi almaları, iş be-
cerilerinin arttırılması, yeni teknolojileri tanıtmak, teknolojik gelişmeler ve kullanımı 
ile ilgili olanaklar sağlamak kulübün hedefleri arasındadır. Bu hedeflere ulaşmak için 
teknik geziler, sektör içindeki deneyimli iş insanları ile iletişimlerine olanak sağla-
mak, seminer, sempozyum düzenleme yollarını izleyecektir.

Kulüp Başkanı
BEYZA HANİFE ÇOLAK
colakbeyza73@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Yasemin SESLİ

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Zafer ÖZOMAY
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Basım Teknolojilerinde Lisansüstü Eğitim Semineri

Üniversitede akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz lisans eğitimi-
ni tamamladıktan sonra istedikleri takdirde yüksek lisans, doktora ile devam 
edebilirler.Lisanüstü eğitim hem akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler 
için gereklidir hem de akademik kariyer yapmasalar bile sahada yeterlilikleri 
açısından uzman bir görüş elde etmelerine olanak sağlar.
Bu kapsamda Basım Teknolojileri Kulübü olarak 30.12.2020 tarihinde çevri-
miçi ortamda bölüm öğrencilerimize Basım Teknolojileri öğretim görevlileri 
Doc.Dr. Ahmet AKGÜL ve Dr. Zafer ÖZOMAY tarafından “Basım Teknoloji-
lerinde Lisansüstü Eğitim” semineri verilmiştir. Öğrencilerimize bu kapsamda 
nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmış ve soru-ce-
vap kısmında gelen sorular cevaplandırılarak seminerimiz tamamlanmıştır.

Kulüp Başkanı
BEYZA HANİFE ÇOLAK
colakbeyza73@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ



82

MÜZİK VE ORGANİZASYON KULÜBÜ

Dişhekimliği Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Müzik ile ilgisi olan herkesin bir araya gelerek tecrübelerini birbirine aktarabilece-
ği, kendilerini daha iyi ifade edebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği, her yaştan 
insana hitap ederek eğleneceği ve eğlendireceği, müzik becerilerini ve grupça hareket 
edebilme kabiliyetlerini geliştirebileceği bir alan sağlamak; sosyal sorumluluk proje-
lerinde yer almak; konserler ve çeşitli etkinlikler organize etmek; insanları müziğin 
evrensenliği ile tanıştırıp kulübün devamlılığını gelenekselleştirmek.

Kulüp Başkanı
LÜTFİ ULU
lutfululu@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Ceren KÜÇÜK

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Rifat GÖZNELİ
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Umut Kuzey ile Söyleşi

Türk rock müzik şarkıcısı, bestecisi, söz yazarı olan Umut Kuzey aynı zaman-
da Zeytinli Müzik Festivalinin koordinatörlüğünü de yapmış Milyon Yapımın 
kurucusudur. Kulüp Başkanı Lütfi Ulu’nun moderatörlüğünde 28.12.2010 
tarihinde Umut Kuzey ile instagram üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirildi. 
Mesleğine olan tutkusunu, gençliğe olan ümidini ve birçok deneyimini bizlerle 
paylaştı. 

Kulüp Başkanı
LÜTFİ ULU
lutfululu@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Öğrencilerin; uluslararası meselelerde uzmanlaşmış insanlarla bir araya gelmesine 
yardımcı olmak, öğretim üyeleri ve personellerle dostane ilişkiler kurmasını teşvik 
etmek, birbirileri ile iletişim kurmasına ve ilerletmesine katkıda bulunmak, eğitimle-
rine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlemek, ulusal ve ulusla-
rarası organizasyonlarla işbirlği kurarak uluslararası meselelerin incelenmesine geniş 
bir perspektif kazandırmak ve bu organizasyonlara katılımı teşvik etmektir.

Kulüp Başkanı
EMİRHAN YILMAZ
emirhanfb61@gmail.com

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Zuhal MERT UZUNER

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Erhan DOĞAN
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Kafkasya’nın Kilidi: Dağlık Karabağ Sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988’de başla-
yıp günümüzde de 44 günlük savaş sürecine sahne olarak taraflar arasında 
mutabakata varılan etnik bir çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır. Marmara 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından hazırlanan ve 28.12.2020 
tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen “Kafkasya’nın Kilidi: Karabağ 
Sorunu”etkinliği; kulüp üyelerinin Karabağ Sorunu’nun tarihçesini, gelişimini 
ve sonuçlarını kavrayabilmesini hedefleyerek düzenlemiştir. Karabağ Soru-
nu’nun iki tarafı olan Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra süreçte önemli 
roller oynayan Türkiye,Rusya ve İran’ın da değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Kafkasya Uzmanı, Hankuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Fatih 
Öztarsu tarafından  gerçekleştirilen etkinlikte; geçmişten günümüze Karabağ 
sorunu,27 Eylül 2020’de başlayıp 44 gün süren ikinci savaş dönemi, taraflar 
arasındaki mutabakat, Türkiye,Rusya gibi diğer önemli aktörler ve Karabağ’ın 
geleceği hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

Kulüp Başkanı
EMİRHAN YILMAZ
emirhanfb61@gmail.com

E T K İ N L İ K L E R

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ
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