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ÖNSÖZ

Selam ile…

Ülkemizde olduğu gibi yeryüzünde yayılım gösteren Koronovirüs salgını, sosyal, kültürel ve 
ekonomik alanlarda olduğu gibi eğitimde de kökten değişiklikler yapılmasına yol açmıştır. 
Buna göre eğitim, salgın öncesi ve sonrası olmak üzere farklılaşmaya uğramıştır. Ülkelerin 
gelişmişlik parametresi, sağlık, sosyal yardımlaşma, ekonomik alanda olduğu gibi eğitimde 
de online olarak tüm fertlerine ulaşabilmesi ile ölçülür. Üniversitemiz, pandemi süreci ile 
beraber online hizmetini, personeline ve öğrencilerine en etkin ve hızlı bir şekilde ulaştıran 
üniversitelerin başında gelmektedir.

Temel hedefi; online ortamda dahi olsa, öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh 
sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek, çağdaş yöntemlerle yeterli 
ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerini sunmak olan 
Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 
gereğince öğrenci kulüplerini, https://esks. marmara.edu.tr adresi üzerinde çağdaş ve 
yenilikçi yaklaşımla, teknolojik koşullara göre proaktif anlayışla, elektronik ortamda 
tasarımını yapmıştır. Bu online platformda öğrenci kulüplerinin yanı sıra akademik birimlerin 
faaliyetleri de hızlı ve etkin olarak tüm sorumluların katılımıyla onay sürecinden sonra etkinlik 
takviminde gösterilmektedir. Öznel kaynaklarla geliştirdiğimiz e-SKS sistemi ile Marmara 
Üniversitemiz, Türkiye’deki Üniversiteler arasında bir başka öncü etkinliğine imza atmıştır. 

https://esks.marmara.edu.tr adresi üzerinden güncelleme ve kuruluş başvurularının yanı 
sıra etkinlik başvuruları ve onay süreçleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Online sürecine 
hızlı olarak uyum sağlayan öğrenci kulüpleri, söz konusu ortamda faaliyetlerini, kalitatif ve 
kantitatif, hem niteliksel hem de niceliksel olarak sunmaktadır. Aralık 2020 tarihi itibariyle 
Mart ayının sonuna kadar online ortamda 813 faaliyetin onbinlerce öğrenciye ulaşması, 
Üniversitemiz ve kulüplerimizin başarısının en büyük göstergelerinden biridir.

Aralık Ocak ve Şubat aylarında pandemi şartları gereğince öğrenci kulüplerince online 
olarak yapılan faaliyetler, Öğrenci Kulüpleri Bülteninde çağdaş ve yenilikçi bir tasarımla 
tanıtılmıştır. Aynı şekilde Mart ayında yapılan faaliyetlerin tanıtımı yine bülten kapsamında 
tasarımı yapılarak siz kıymetli öğrenci ve personelimize sunulmuştur. Bu bakımdan öğrenci 
kulüplerimizin faaliyetlerini online bültenle geniş kesimlere ulaştıran ilk ve tek Üniversite 
olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Etkinliklere yoğun katılım sağlayarak kültür dünyamıza katkı sağlayan kulüplerimizin 
yönetim ve denetim kurullarına, kulüp danışmanlarına, Dekanlarımıza ve sonsuz desteklerini 
esirgemeyen Rektörlüğümüze çok teşekkür ederiz. 

Bir başka bültende buluşmak üzere en derin saygılarımızı sunarız.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI

Uyuşturucu Bağımlılığı

Sizin veya tanıdığınız birinin uyuşturucu kullanımı sorunu mu var? Uyarı işaretlerini ve 
belirtilerini keşfedin ve madde bağımlılığı 
sorunları nasıl gelişir öğrenin…

Yaşamın her kesiminden insanlar, 
yaşları, ırkları, geçmişleri ve uyuşturucu 
kullanmaya başlama nedenleri ne olursa 
olsun, uyuşturucu bağımlısı olabilirler. 
İnsanlar etkisini merak ettiği için, 
eğlenmek için, arkadaşları kullandığı için 
ya da stres, kaygı, depresyon gibi sorunları 
hafifletmek için keyif verici ilaçları 
denerler. Sanılanın aksine, bağımlılığa yol 
açabilecek olan maddeler sadece kokain veya eroin gibi yasa dışı uyuşturucular değildir. 
Ağrı kesiciler, uyku hapları ve sakinleştiriciler gibi reçeteli ilaçlar da benzer sorunlara 
neden olabilir. Aslında, esrarın yanı sıra, reçeteli ağrı kesiciler en çok suistimal edilen 
uyuşturuculardır. 

Elbette, yasa dışı veya reçete ile uyuşturucu kullanımı otomatik olarak kötüye kullanıma 
yol açmaz. Benzer şekilde, uyuşturucu kullanımının gündelik kullanımdan sorunlu kullanıma 
geçtiği belirli bir nokta yoktur. Uyuşturucu kullanımınız hayatınızda (işte, okulda, evde veya 
ilişkilerinizde) sorunlara neden oluyorsa, muhtemelen bir uyuşturucu kötüye kullanımı veya 
bağımlılık sorununuz vardır.

Kendiniz veya bir yakınınınız uyuşturucu bağımlısıysa, bağımlılığın nasıl geliştiğini anlamak, 
sorunla başa çıkabilmeniz için çok önemlidir. Ayrıca bir sorununuzun olduğunu kabul 
etmek, iyileşme yolundaki ilk adımınızdır ve muazzam cesaret ve güç gerektirir. Sorunu 
azımsamadan veya mazeret uydurmadan sorunla yüzleşmeniz gerekebilir.

Uyuşturucu bağımlılığı için risk faktörleri

• Ailede bağımlılık geçmişi
• İstismar, ihmal veya diğer psikolojik travmalar
• Depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlar
• Erken yaşta başlayan ilaç kullanımı
• Uygulama şekli - bir ilacı içmek veya enjekte etmek bağımlılık potansiyelini artırabilir

         Uzm. Klin. Psikolog Lida Özdener     
Marmara Üniversitesi Medikososyal Merkezi
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Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı nasıl gelişir?

Düzenli uyuşturucu kullanımı ile uyuşturucu kötüye kullanımı ve bağımlılık arasında ince 
bir çizgi vardır. Çok az kişi bu sınırı aştıklarını 
anlayabilir.

Kullandığınız ilaç sizin bazı önemli 
ihtiyaçlarınızı karşılıyor olabilir. Örneğin, 
kendi kendinizi sakinleştirmek, enerjinizi 
artırmak ya da kendinize güveninizi artırmak 
için yasa dışı uyuşturucular kullanıyor 
olabilirsiniz. Bazıları da ağrıyı dindirmek, 
panik ataklarla baş etmek veya okulda, işte 
odaklanmayı artırmak için reçeteli ilaçları 
kötüye kullanabilir. 

Hayatınızdaki boşluğu doldurmak için uyuşturucu kullanıyorsanız, geçici uyuşturucu 
kullanımından uyuşturucu suistimaline ve bağımlılığa kadar sınırı aşma riskiniz daha yüksektir. 

Uyuşturucu kullanımı, sosyalleşmenin bir yolu olarak başlayabilir. İnsanlar, genellikle ilk kez 
arkadaşları ile uyuşturucu denerler. Kişi, gruba uymak ve onlarla birlikte olmanın tek yolu 
olarak uyuşturucu kullanması gerektiğini düşünebilir.

Uyuşturucu kullanımınız zamanla giderek arttığından, sorun sinsice hiç fark etmeden 
gelişebilir. Hafta sonu arkadaşlarınızla sigara içmek veya bir partide ecstasy kullanmak ya 
da örneğin sırtınız ağrıyorsa aldığınız ağrı kesiciler, haftada birkaç gün kullanımdan, her gün 
kullanmaya kadar gidebilir. 

Uyuşturucu bağımlılığı devam ettikçe, iş ya da okulu kaçırabilir ya da sıklıkla geç kalabilirsiniz, 
iş performansınız giderek kötüleşebilir ve sosyal ya da ailesel sorumluluklarınızı ihmal 
etmeye başlayabilirsiniz. Kullanımı bırakmanız zorlaşabilir. Keyfi bir seçim olarak başlayan 
şey, bedensel ve psikolojik bir ihtiyaca dönüşebilir.

Ve en sonunda uyuşturucu kullanımı, sosyal ve entelektüel gelişiminizi durdurarak hayatınızı 
tüketmeye başlar ve sizi iyice yalnızlığa iter.

Uyuşturucu istismarı ve bağımlılığı ile ilgili yanlış bilinen efsaneler ve gerçekler şunlardır:

Efsane1: Bağımlılığın üstesinden gelmek sadece bir irade meselesidir. Gerçekten istiyorsan 
uyuşturucu kullanmayı bırakabilirsin.
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Gerçek: İlaçlara uzun süre maruz kalmak, beyni güçlü istek ve kullanma zorunluluğu ile 
sonuçlanacak şekilde değiştirir. Bu beyin değişiklikleri, tamamen irade gücüyle bırakmayı 
son derece zorlaştırır.

Efsane 2: Opioid ağrı kesiciler gibi ilaçları kullanmak, doktorlar tarafından çok yaygın olarak 
reçete edildiğinden güvenlidir.

Gerçek: Opioid ağrı kesicilerin kısa süreli tıbbi kullanımı, örneğin bir kaza veya ameliyattan 
sonra şiddetli ağrının yönetilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, düzenli veya uzun 
süreli opioid kullanımı bağımlılığa yol açabilir. Bu ilaçların kötüye kullanılması veya başka 
birinin ilaçlarını almanın tehlikeli, hatta ölümcül sonuçları olabilir.

Efsane 3: Bağımlılık bir hastalıktır; bununla ilgili yapılabilecek hiçbir şey yok.

Gerçek: Çoğu uzman, bağımlılığın beyni etkileyen bir hastalık olduğu konusunda hemfikirdir, 
ancak bu, kimsenin çaresiz olduğu anlamına gelmez. Bağımlılıkla ilişkili beyin değişiklikleri 
psikoterapiler, ilaç, egzersiz ve diğer tıbbi tedavilerle tedavi edilebilir ve tersine çevrilebilir.

Efsane 4: Bağımlılar iyileşmeden önce dibe vurmalıdır.

Gerçek: İyileşme, bağımlılık sürecinin herhangi bir noktasında başlayabilir ve ne kadar 
erken olursa o kadar iyidir. Uyuşturucu suistimali ne kadar uzun sürerse, bağımlılık o kadar 
güçlenir ve tedavisi o kadar zor olur. Bağımlı her şeyi kaybedene kadar müdahale etmeyi 
beklemeyin.

5. Efsane: Birini tedaviye zorlayamazsınız; kişi ancak kendisi isterse düzelebilir.

Gerçek: Tedavinin başarılı olması için kişinin gönüllü olması gerekmez. Aileleri, işverenleri 
veya hukuk sistemi tarafından tedavi görmeleri için baskı altına alınan insanlar, tedaviye 
kendi başlarına başlamayı seçenler kadar fayda sağlayabilirler. Düşünceleri düzeldikçe, 
eskiden dirençli olan birçok bağımlı değişmek istediklerine karar verir.

Efsane 6: Tedavi daha önce işe yaramadı, bu yüzden tekrar denemenin bir anlamı yok.

Gerçek: Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak, son derece meşakkatli uzun bir süreçtir. 
Tekrar kullanıma başlama, tedavinin başarısız olduğu anlamına gelmez. Daha ziyade, 
tedaviye geri dönmek ve tedavi yaklaşımını yeniden ayarlamak için bir işarettir.

Uyuşturucu bağımlılığı ile nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bağımlılık, hayatınızın her alanını etkileyen karmaşık bir sorundur. Bağımlılığın üstesinden 
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gelebilmek için öncelikle desteğe ulaşmak, sorunlarla başa çıkabilme becerileri geliştirmek 
ve başkalarıyla ilişki kurma şeklinizde değişiklikler yapmanız gerekecektir. İyileşmek sizin 
elinizde, ancak bunu tek başınıza yapmaya çalışmayın; zaman zaman cesaretiniz kırılabilir 
ya da “sadece son bir kez daha” diyebilirsiniz.

Uyuşturucu bağımlısıysanız kesinlikle profesyonel yardım almanız gerekir!

Profesyonel yardım alabileceğiniz yerler:

Üniversitelerin medikososyal psikoterapi birimleri, hastanelerin psikiyatri üniteleri ve 
rehabilitasyon merkezleridir. 

Hangi yolu seçerseniz seçin bu süreçte hem yakınlarınızdan hem de profesyonellerden 
destek almanız kesinlikle şarttır…
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AKADEMİK DÜŞÜNCE VE EĞİTİM 
MEDENİYET (ADEM) KULÜBÜ

Adem Kitap Eleştirileri - Jules Payot - İrade Terbiyesi

Etkinliğin amacı, günümüzde genel bir sorun haline 
gelmiş irade terbiyesini üstadından okumak ve 
derinlemesine anlamaya çalışmaktır. Etkinlik üniversite 
öğrencilerine ve irade terbiyesi ile ilgilenenlere yönelik 
olarak 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Her Okur Kendi Payını Alır

Şair-Yazar Ali Ayçil ile Her Okur Kendi Payını Alır adlı, 
edebiyata günümüzün önemli şair-yazarlarından 
birinin gözüyle bakmak, interaktif sohbetin vesilesiyle 
akıldaki sorulara cevap bulmak amaçlanan konferans, 
28 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
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Adobe Photoshop Eğitimi

Etkinlikte; Adobe Photoshop programını ve bu program 
ile nasıl afiş tasarlanabileceğini öğrenmek ve bu eğitim 
sayesinde kariyer hedefine katkıda bulunmak amaçlandı. 
Hedef kitlesi kulüp üyeleri olan eğitim, 30 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Afet Farkındalık Eğitimi

Afet Farkındalık Eğitimi ile amaçlanan afetlere karşı eğitimli genç bireyler ve okullar oluşturmak 
olan etkinlik 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

AGİLE FAALİYET KULÜBÜ

AKADEMİK DÜŞÜNCE VE EĞİTİM 
MEDENİYET (ADEM) KULÜBÜ
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AKSİYON EDEBİYAT VE FİKİR KULÜBÜ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Eleştirel Bir Yaklaşım

Seminerde ‘’Toplumsal cinsiyet kuramı nedir? Tarihçesi, felsefi temelleri ve toplum düzeyindeki 
etkileri nelerdir?’’ sorularına yanıtlar arandı. Konunun Avrupa ve Türkiye bağlamındaki 
anlaşılma tarzları üzerinde duracağımız program 13 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 2020 
yılında “Toplumsal Cinsiyet Feminizm ve LGBTIQ+; Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı kitabını 
yayımlayan Ercan Çiftçi bu seminerde konuk olarak ağırlandı.

İnsanın Hikmet  Yolculuğu

İnsanın arayışı kendinde başlar, kendini arayan insan yitirdiği hakikati görebilmek için ilme 
ihtiyaç duyar bildikçe bilmek onu görmeye görmekte olmaya ulaştırır. İlimden irfana irfandan 
hikmete ulaşır. Bu seminerde insanın kemal yolculuğunda hikmet süreci ele alındı. Yolcu ve yol 
mahiyeti hakkında Ramazan Kayan ile yapılan söyleşi 20 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Popüler Kültür Işığında Sosyal Medyaya Eleştirel Bir Bakış

Sosyal Medya, çok yakın bir geçmişte insan hayatında dâhil olmuş ve günümüz insanının bir 
kısmı için vazgeçilmez bir kısmı içinse zorunluluk haline gelmiştir. Bu seminerde Fatma Kevser 
Sümer ile popüler kültürün getirdikleri arasında olan sosyal medyaya eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşılıp, müspet yönlerinin yanında menfi cihetlerini de zikredildiği ve lehimize çevirme 
yöntemleri üzerine konuşulduğu etkinlik 27 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
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ATLAS KULÜBÜ

Osmanlı Dünyasında Kadın

Asırlar boyu üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı 
devletinin sosyal yapısındaki kadının rolüne, 
konumuna, sorumluluklarına değinildiği ve ayrıca diğer 
medeniyetlerdeki kadınların sahip olduğu haklarla 
karşılaştırılıp, toplum hayatı içerisinde hem özgür hem 
de kısıtlandığı alanların anlatılması amaçlanan konferans 
5 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

Kitap Tahlili Etkinliği

Leo Huberman tarafından yazılmış olan ‘Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla ‘ adlı kitabın 
okuması gerçekleştirilip, kitabın bölümlerin her birinin önemli noktalarına değinilerek 
açıklanmaya çalışılması amaçlanan etkinlik 8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kitabın 
asıl konusu ise tarihi, ekonomi teorisiyle ve ekonomi teorisini, tarihle açıklamaktır.
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“Karmakarışık” Bir Söyleşi

Sinan Cem Çabuk’un tiyatro hayatı, deneyimleri ve yer aldığı Karmakarışık oyunu hakkında 
söyleşi yapıldı. Söyleşide Sanatçı’nın deneyimleri, tecrübeleri, duyguları, kariyeri aşama aşama 
konuşuldu. Tiyatroya ilgisi olan kişilerin soruların cevaplandığı ve yorumların Cem ÇABUK ile 
paylaşıldığı bu program, 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

ARMONİ SANAT KULÜBÜ

BASIM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

İş Hayatına Hazırlık Düşünceleri

Öğrencilerin iş hayatlarına hazırlık hakkında ve 
öncesinde yapmaları gereken çalışmalar konusundaki 
düşüncelerini aktaracak ‘’Her Şey Dahil Türkiye’’ ve 
‘’Kaldırım Takıntısı’’ kitaplarının yazarı Ali SEFÜNÇ 
tarafından ‘’İş Hayatına Hazırlık Düşünceleri’’ adlı bir 
kişisel gelişim semineri sunuldu. Seminer 30 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. 
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BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

SMA Hastalığında Beslenme

Günümüzde toplum tarafından farkındalığı yükselen 
SMA hastalığında beslenme konusunda Uzman Di-
yetisyen Betül Sukan ile Instagram hesabı üzerinden 
canlı yayın yapıldı. Amacı; SMA hastalığı konusunda 
ilgilileri ve diyetisyen adaylarını bilgilendirmek ve he-
def kitle öncelikle Beslenme ve Diyetetik öğrencileri 
ve SMA’lı bebeğe sahip aileler olan etkinlik 1 Martta 
gerçekleştirildi.

Dr. Dyt. Gizem Köse - Yeme Bozuklukları

Dr. Dyt. Gizem Köse’nin günümüz sağlık sorunlarının 
başlıca sebeplerinden olan yeme bozukluklarını konu 
aldığı ve Zoom üzerinden yapılan, başta diyetisyen 
adayları olmak üzere ilgisini çeken ve öğrenmek isteyen 
herkesin katılımına açık olan anoreksiya nervoza, 
bulimiya nervoza gibi hastalıkların bir diyetisyenin bakış 
açısıyla incelendiği bu etkinlik 9 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleşti.
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BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

Rengimiz Belli Olsun

21 Mart Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down 
Sendromlular Günü olarak ilan edilmesinin ardından 
dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinliklerinden biri 
olan Türkiye Down Sendromu Derneği’nin başlattığı 
Down sendromu farkındalığı amacıyla renkli çorap akımı 
düzenlenmiştir. “Down sendromu bir hastalık değil, 
farkındalıktır” sloganıyla renkli çoraplarının fotoğrafını 
kulüp resmî instagram hesabını (@marmarabes) ve 
Down Sendromlular Derneği (@downturkiye) hesabını 
etiketleyerek paylaşımlar yapılmasının amaçlandığı 
etkinlik, 21 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

MarmaraBes ile 3.Film Gecesi: 25 Litre

MarmaraBes kulübü, 3.kez düzenlenen film gecesinde 
bir araya geldi. Seçilen film 25 Litre; Su tüketiminin 
mevcut oranlarda devam etmesi halinde 2040 yılında 
Türkiye’nin de su fakiri bir ülkeye dönüşebileceğini 
ortaya koyan belgesel, günlük su tüketim 
alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin ne denli 
büyük bir etkisi olabileceğine odaklanıyor. Belgesel ve 
senaryolu anlatımı bir araya getiren yapım, son birkaç 
yıldır kuraklıkla mücadele eden Cape Town’daki su 
kıtlığına karşı önlem olarak yerel yönetim tarafından 
planlanan ve kişi başı su tüketiminin günde 25 
litre ile sınırlanacağı “Sıfır Günü” uygulamasından 
esinlenerek kurgusal bir anlatımla bu sınırlamayı 2040 
Türkiye’sine uyarlıyor. Etkinlik 22 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.
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BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

Marmarabes’le Beslenme Ve Diyetetik Zirvesi

Amacı; sporcu beslenmesi, sürdürülebilir beslenme, 
geleceğin alternatif besin kaynakları, polikistik over 
ve beslenme, bariatrik cerrahi diyetisyenliği, tiroid 
hastalıklarında beslenme konularını beslenme ve 
diyetetik alanında uzmanlardan öğrenmeyi sağlanması 
olan etkinlik 27 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Hedef diyetisyenlere ve diyetisyenlik öğrencilerine 
beslenmenin farklı alanlarının uzmanların ağzından 
öğretilmesiydi. 

Sağlık ile Güzelleşen Tabaklar 2

MarmaraBes kulübü, mutfağa girmeye, bir şeyler 
hazırlamaya üşenilen bu pandemi döneminde baharın 
da gelmesiyle motivasyon amacıyla tabak yarışması 
düzenledi. Aralık ayında düzenlenen ilk yarışmada 
tema ‘’yılbaşı’’ bu sefer tema ‘’bahar’’ olarak belirlendi. 
Yarışmacılar, konsepte uygun hazırlayacakları tabaklarla 
@marmarabes instagram hesabından yarışmaya katıldı. 
23 Mart 2021’ta etkinlik duyurusu kulüp resmî sosyal 
medya hesaplarından yapıldı, 29 Mart 2021’ta yarışma 
düzenlendi, 30 Mart 2021’tarihinde tabaklar oylamaya 
sunuldu ve sonuç olarak 31 Mart 2021 tarihinde kazanan 
duyuruldu.
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Bisikletli Kütüphaneci Hakan Yücel

Yalova İl Halk Kütüphanesi Kütüphanecisi aynı zamanda da 
Bisikletli Kütüphaneci olarak anılan Hakan Yücel, 19 Mart 
2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Kulübü 
bünyesinde Marmara üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
öğrencilerine sunum yaptı. Bu etkinliğin amacı; bu bölümün 
öğrencilerine mesleğin farklı durumlarını göstermek ve 
yaptıklarını, kariyerinde hangi işlerle meşgul olduğuna dair 
bilgiler verebilmek oldu.

Koç Üniversitesi Kütüphanesi ve Arşiv Koleksiyonlarının Tanıtılması

İrem Ünal - (Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi - 
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Birim 
Kütüphanecisi) ve Mustafa Ergül (Koç Üniversitesi Suna Kıraç 
Kütüphanesi Arşiv Uzmanı) kendi kurumlarını tanıtmak için 
23 Mart 2021 tarihinde online bir sunum gerçekleştirdiler.

BİLGİ YÖNETİMİ KULÜBÜ
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Python Programlamaya Giriş Eğitimi

Bilişim Teknolojileri kulübü,  14 Mart 2021 tarihinde Python Programlamaya Giriş Eğitimi 
düzenledi. Eğitimi, bilgisayar mühendisi ve bilgisayar öğretmeni olan Sinan Ürün gerçekleştirdi 
. Kulüp üyelerinin yanı sıra bu konularda kendini geliştirmek isteyen herkese yönelik olan bu 
eğitimde ,hiç programlama bilgisi olmayan kişilerin bile Python programlama öğrenmesini 
hedeflendi. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ

Gelecekteki Meslektaşım

Amacı; Biyomühendislik bölümünden mezun olup iş 
hayatına başlamış olan biyomühendislerin iş ararken 
yaşadıkları, mezun olduktan sonra nasıl bir yol 
izledikleri ve çalıştıkları yerler hakkındaki tecrübelerini 
biyomühendislik lisans öğrencilerine aktarmak olan 
etkinlik, 10 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti. 
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6. ve 8. Yüzyıllar Arasında Asya Kıtasında İklim Değişiklikleri ve Türk Tarihine Yansıması

Türk adının temeli Göktürk Devleti’ne kadar gider ve 
Göktürkler Türk Tarihinin dönüm noktalarından biridir. 
VI-VIII.yüzyıllar arası 200 yıla yakın bir süre varlığını 
sürdüren Göktürkler sınırlarını Kırım’dan Kore’ye kadar 
uzatmış bir imparatorluk olarak göze çarpmaktadır. Çin, 
Kore, Tibet, Doğu Roma(Bizans), İran gibi coğrafyalarla 
etkileşimleri olan bu imparatorluğun tarihi sürecinde 
iklimsel faaliyetler ve ikılim değişiklikleri Göktürklerin 
başlangıç devirlerinde de son devirlerinde de çok 
önemli rol bir oynamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Tarih Bölümü Akademisyenlerinden Doç.
Dr Hayrettin İhsan ERKOÇ ile iklimsel hareketlerin Türk 
tarihini nasıl şekillendirdiğine dair program, 03.03.2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal

Her yıl kutlanan ve Türkiye Cumhuriyetinin en önemli 
bağımsızlık sembolu olan İstiklal Marşının kabul günü 
ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatirasini anmak 
için “ On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı program 
düzenledi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazmış 
olduğu şiileri ve bestelenmiş eserleri, görseller, çeşitli 
videolar ile zenginleştirerek günün anlam ve önemi 
hatırlatırmak amacıyla hazırlanan program 12 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

COĞRAFYA KULÜBÜ
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h3

etkinlik 

21.Yüzyılın ilk Çeyreğinde Dünya, Ortadoğu ve Türkiye

21. Yüzyıla girmemiz ile birlikte çevremizdeki büyük ve küçük 
her şey değişikliğe uğramıştır.  Yeni yüzyılda gelişen ülkeler, 
ekonomiler ve siyasi ilişkilerin yanında savaşlar, hastalıklar gibi 
dramları da beraberinde getirmiştir. Yeni yüzyılda çeyrek asır 
ilerlememize rağmen ülkemizde, bulunduğumuz bölgede ve 
dünyamızda kayda değer etkileri görülmüş ve hissedilmiştir. 
Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Akademisyenlerinden 
Prof. Dr. Hamza Akengin ile içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda 
Türkiye’yi, Ortadoğu’yu ve Dünyayı konu alan e-söyleyişi 
20.03.2021 tarihinda saatleri arasında gerçekleştirildi.

Arazi Eve Sığar/ Çin’in Fiziki ve Beşeri Coğrafyası

28.03.2021 tarihinde arasında ‘’Arazi Eve Sığar’’ 
etkinliği adı altında 5000 yıllık tarihi ile dünyanın 
kadim medeniyetlerinden biri olarak bilinen ve bugün 
9.597.000 km²’lik devasa arazisiyle siyasi, ekonomik 
olarak dünyanın en büyük üç gücünden biri olan sahip 
olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin fiziki ve beşeri coğrafyası, 
2012’den bu yana Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidip gelen 
araştırmacı / tarihçi yazar ve profesyonel turist rehberi 
Coşkun Faik Kavala tarafından anlatıldı.

COĞRAFYA KULÜBÜ
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h3

etkinlik 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ 
İLİŞKİLERİ KULÜBÜ

Sömestr Üstü Etkinliği

Amacı iş dünyası ve öğrencilik yıllarımızdaki kariyer 
yolumuz arasında bir köprü oluşturmak olan etkinlikde, 
otomativ, bankacılık ve teknoloji şirket öncüsü olan 
şirketlerle bir araya gelindi. Konuşmacıların katılımcılara 
kariyer tavsiyeleri, şirket kültürleri konularında 
bilgiler verdikleri program 8-9 Mart 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

Dün, Bugün ve Kadın

Toplumumuzdaki kadınların iki ayrı durumunu 
görebilmek amacı barındıran etkinlik 23 Mart tarihinde 
gerçekleştirildi. İlk oturumda kadın girişimciliği 
hakkında bilgiler alıp, kadının iş dünyasındaki yükselişi 
hakkında, ikinci oturum ise birçok konuda mağduriyet 
yaşayan kadınların durumu ve sığınma evine ihtiyaç 
duyan kadınlar hakkında oldu. Hedef kitlesi çalışma 
ekonomisi ve endüstri ilişkileri öğrencileriydi.
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h3

etkinlik 

DENETİM KULÜBÜ

Denetim PATİliyor

Pandemi koşullarında kulübün aktif tüm üyeleri 
koronavirüs tedbirleri kapsamında bulundukları 
bölgedeki sokak hayvanlarına mama ve su yardımı 
yaptılar. Etkinlik 6-9 2021 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

Sectoral Support Programme for Student

Sectoral Support Programme for Student programının 
bu etkinlikteki konusu; girişimcilik alanında önde gelen 
ve kısa sürede başarılara imza atan Çiğdem Öztabak’ın 
öğrencilere kariyer yolculuğundaki basamakları adım 
adım nasıl tırmandığını anlatması. Öğrencilerin kariyerle 
alakalı sormak istediği soruları dilediği gibi sorup cevap 
bulabileceği, tek katılımcı olduğu için daha samimi bir 
dille sohbet havasındaki kariyer etkinliği 10 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.
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Bilgi Yarışması

Kulüp üyeleri arasında Fenerbahçe’nin Tarihi ve 18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında hazırlanan 
sorularla, 16 Mart tarihinde bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın amacı, hem kulüp tarihi 
hakkında bilgi sahibi olmak hem bilgileri güncel tutmak hem de üyeler arasında sıkı ilişkiyi 
sürdürmek oldu. Yapılacak bilgi yarışması eleme usulüyle gerçekleştirilip, yarışmada birinci 
olan katılımcıya ödül takdim edildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ

Sectoral Support Programme

Sectoral Support Programme etkinliğinin amacı; 
sektöründe başarılı yöneticileri kulüp üyelerimiz ile 
bir araya getirmek. Okulun öğrencilerinin ve kulüp 
üyelerinin konuşmacımız olan Kemal Tamer’in 
kariyer hayatını birinci ağızdan dinleyerek ilham 
alması hedeflenen etkinlik, 24 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

DENETİM KULÜBÜ
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İşaret Dili Eğitimi

Türkiye’nin resmi kayıtlara göre yaklaşık olarak %1,4’ü engelli bireylerden oluşmaktadır ve 
bunun önemli bir kısmını konuşma ve duyma engelli vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu etkinliği 
yapmakta ki hedef katılımcıların engelli bireylerle karşılaştıkları takdirde onlara yardım 
edebilecekleri seviyede işaret dili bilmelerini sağlamaktı. Hedef kitlesi bunun öneminin 
farkında olan bütün üyeler olan etkinlik 13, 19 ve 26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Bu etkinliklerde katılımcılara basit cümleler kurabilecek, karşılarındakini anlayabilecek kadar 
işaret dili öğretildi. 

Oyun Gecesi Etkinliği
Bahar döneminin başlangıcı ile birlikte yeni kulüp üyeleri, eski üyeler ve yönetim kurulunun 
kaynaşması amacıyla bir oyun gecesi düzenlendi. Codenames isimli kutu oyununun bilgisayar 
platformuna uyarlanmış hali ve günümüzün popüler oyunu Among Us’ın oynandığı etkinlik 17 
Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.

Speaking Club Etkinliği

Kulüp üyelerine, her İngilizce seviyesinden katılımcının bir araya gelerek, yüz yüze konuşarak 
İngilizce konuşabilme yeteneklerini geliştirebilecekleri ortam sunulmuştur. Hedeflenen kitle 
seviyesi fark etmeksizin etkinliğe katılmak isteyen bütün üyelere açık olan etkinlik 23 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

DENEYSEL EĞİTİM KULÜBÜ
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Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

Kulübün İstanbul’da ikamet eden hayvan sever üyeleriyle Covid-19 sağlık önlemleri dahilinde 
soğukta dışarıda kalan aç sokak hayvanları için Kadıköy bölgesinin muhtelif yerlerine mama 
desteği sağlandı. Bölgeye yürüyüş mesafesinde ikamet eden üyeler sosyal mesafe kurallarına 
dikkat ederek ve maske takarak, etkinlik 2 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Online Oyunculuk Eğitimi

Kulübe bu sene katılım gerçekleştirmiş üyeler için, tecrübeli üyeler tarafından Zoom uygulaması 
üzerinden oyunculuk eğitimi verildi. Oyunculuk, sahne bilgisi, tiyatro tarihi ve oyunculukta 
imgelem gibi temaları kapsayan etkinlik 6, 13, 20 ve 27 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
İlk oyunculuk derslerinde imgelem üzerinde duruldu, haftalar ve dolayısıyla öğrencilerin 
bilgileri ilerledikçe sahne bilgisi ve tiyatro tarihi gibi daha detaylı temalara değinildi..

DRAMA KULÜBÜ
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Documnetary Night - Belgesel Gecesi

Amacı, her hafta pazar günlerinde toplanıp, önceden 
belirlenen bir belgeseli tartışmak olan etkinlik 7 Mart 
tarihinde gerçekleşmiştir. Bu etkinlikteki hedef, 
entelektüel bilgiye katkı sağlamak, yorum yapabilme 
ve soru sorabilme yeteneklerini geliştirmek ve bunları 
katılımcılarla paylaşmaktır. 

Atilla Yeşilada Korona Sonrası Türkiye Ve Dünya Ekonomisi

Atilla Yeşilada Korona sonrası Türkiye ve dünya 
ekonomisi hakkında genel durum, izlenen ekonomi 
politikaları, döviz kurlarındaki durum, borsanın ve 
diğer yatırım araçlarının değişimleri gibi konuları içeren 
bir konferans gerçekleştirdi. Amacı güncel ekonomiyi 
uzman kişi ağzından dinlemek ve ileriye yönelik bakış açısı 
yakalayıp, katılımcıların bilgi-kültür seviyesini arttırmak 
olan etkinlik, 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Hedef kitlesi Marmara ve Türk Alman Üniversitesi 
öğrencileriydi. Etkinlik sonunda soru sorulabilecek bir 
alan oluşturuldu.

EKONOMİ KULÜBÜ
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Alumni Talks - Cemre Küçük

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunlarından 
Cemre Küçük ile 22 Mart 2021 tarihinde söyleşi 
gerçekleştirildi. Konuk, katılımcılara sohbet ortamında 
deneyim, kariyer ve öğrencilik yıllarından bahsetti. 
Hedefi, öğrencilerle konuşmacıyı buluşturup bölüme 
ve kariyere dair sohbet edip soru-cevap yapmak olan 
etkinlik, 1.sınıflar başta olmak üzere etkinlik tüm bölüme 
ve okula açık olarak düzenlendi.

Alumni Talks - Saygın Orak

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunlarından 
Saygın Orak ile 29 Mart 2021 tarihinde bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Konuk, katılımcılara sohbet ortamında 
deneyim, kariyer ve öğrencilik yıllarından bahsetti. 
Hedefin öğrencilerle konuşmacının buluşturup bölüme 
ve kariyere dair sohbet edip soru-cevap yapmak olan 
etkinlik, 1.sınıflar başta olmak üzere etkinlik tüm bölüme 
ve okula açık olarak düzenlendi.

EKONOMİ KULÜBÜ
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Uluslararası Finans

‘’Finans piyasasında önemli gösterge olan altın, 
gümüşün, tahvilin, bono gibi yatırım araçlarının doğru 
kullanımı, paramızı değerlendirmek istersek hangi 
yatırım araçlarını kullanmamız gerekir? Bu yatırım 
araçlarını yönetirken dikkat etmemiz gereken hususlar 
nelerdir? Uluslararası finansta yatırımlarımızı nasıl 
değerlendirebiliriz? Türkiye ekonomisinin göstergeleri 
nelerdir?’’ gibi konuların işlendiği ve soruların 
cevaplandığı online seminer, 1 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

EKONOMETRİ KULÜBÜ
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Git ve GitHub Eğitimi

EEMK Academy tarafından düzenlenerek 21 Mart 2021 
Pazar günü Zoom üzerinden dolu dolu bir Git ve GitHub 
Eğitimi gerçekleştirildi.

Önemi artan versiyon kontrol programlarının içeriğinin 
öğrenilmesi ve bir yazılım projesinde nasıl ortaklaşa 
çalışılabileceği eğitmenimiz Ahmet Buğra Çakıcı 
eşliğinde adım adım gösterilerek 300›ü aşan katılımcıyla 
verimli geçen iki saatte anlatıldı. Eğitimde Git›i kullanarak 
Github platformuna nasıl proje yüklenebileceğini, başka 
bir projeye nasıl katkı sağlanabileceğini öğrenmenin yanı 
sıra Github platformunun staj ve iş bulma konusundaki 
önemi hakkında farkındalık yaratılmış oldu.

Ayrıca katılımcılarımıza Sertifier Türkiye tarafından 
doğrulanmış, uluslararası geçerliliği olan katılım 
sertifikaları gönderildi.

PCB Tasarımı Eğitimi

EEMK Academy tarafından düzenlenerek 28 Mart 2021 
Pazar günü Youtube üzerinden PCB Tasarım eğitimi 
gerçekleştirildi.

Elektronik projelerinde PCB tasarımı en önemli 
adımlardan biridir. Verimli bir proje oluşturmak için PCB 
tasarımında kullanabileceğimiz Circuit Studio programını 
nasıl kullanılabileceği eğitmenimiz Hakan Akın eşliğinde 
adım adım öğretilerek 200’ü aşan katılımcıyla verimli 
geçen bir buçuk saatte anlatıldı. Eğitimde Circuit Studio 
programında nasıl proje oluşturulacağı, PCB tasarımı 
için hangi dosyaların gerekli olduğu ayrıca bir donanım 
tasarımı mühendisinin ne gibi yetkinlikleri olması 
gerektiğini katılımcılara aktarmaya çalışıldı. 

Ayrıca katılımcılarımıza Sertifier Türkiye tarafından 
doğrulanmış, uluslararası geçerliliği olan katılım 
sertifikalarını gönderdik.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Bir Profesör ile Dönem 5 Öğrencisinin Kesişen Yolları

6 yıllık tıp eğitiminin son 3 senesi hastanemizde, 
hocalarımız ve asistanlarıyla geçiriliyor. Bu süreçte 
yoğun olarak hasta görülüp, hocalar gözlemleniyor 
ve en önemlisi uzmanlık bölümüne karar veriliyor. 
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde 
hekimlik yapan Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı ile bu 
konuda 6 Mart tarihinde bir söyleşi gerçekleştirildi. Bu 
söyleşide katılımcılara Evrim hocanın öğrencisi olan 5. 
sınıf öğrencisi Ece Çalışan da eşlik etti.

Secret Science Club

Marmara Tıp Fakültesi Biyokimya anabilim dalı üyesi 
Prof. Dr. Goncagül Üstünel Haklar ile gerçekleştirilen 
“Secret Science Club” etkinliğinde hem akademik hem 
de sosyal hayat hakkında konuşuldu. Konuşmacının 
kişisel hayatının, eğitiminin, tecrübelerinin dinlendiği 
söyleşi ile katılımcılar, oldukça faydalı tavsiyeler aldı. 
Etkinlik, 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

EMSA MARMARA KULÜBÜ
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Prof. Dr. Erbuğ Keskin ile Cinsiyet Karmaşası

Bu etkinlikte İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbuğ Keskin konuk edildi. 
Ana başlık cinsiyet gelişim farklılıkları ve interseks oldu. 
Etkinlik Prof. Dr. Erbuğ Keskin ile interaktif bir etkinlik 
gerçekleştirildi. Neden bazı çocuklar arada doğuyor, 
cinsiyetine nasıl karar veriliyor, bir cinsiyet vermek 
gerçekten gerekli mi gibi soruların cevaplandığı etkinlik 
26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

E-Twinning Marmara & Samsun

e-Twinning EMSA kulübünün geleneksel etkinliklerinin 
başında gelmektedir. Bu sene farklı olarak etkinlik, 3 
gün sürecek şekilde zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

EMSA MARMARA KULÜBÜ
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ETKİLEŞİM KULÜBÜ

AIESEC ve Etkileşim Kulübü ile Yurtdışı Sosyal Sorumluluk Projeleri ve 
Staj Programları Sunumu

Marmara Üniversitesi Etkileşim Kulübü, AIESEC Istanbul 
Asya ile yaptıkları işbirliği kapsamında ‘’Yurtdışı Sosyal 
Sorumluluk Projeleri ve Staj Programları Sunumu’’ 
etkinliği düzenledi. AIESEC, 1948 yılından beri dünyada 
var olan Dünya Barışı ve İnsan Kaynağı potansiyelini 
en verimli şekilde kullanmak için kurulan bir dernektir. 
18-30 yaş aralığındaki gençlere sosyal sorumluluk 
projeleri, staj programları ve profesyonel iş imkânı 
sunan ya da yurt dışından gelen gençleri kendi evinde 
misafir eden kişilere belirli standartlar dâhilinde imkân 
sağlamaktadırlar. Etkinlik, 15 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Ahmet Ümit- Elveda Güzel Vatanım Kitap Tahlili

Marmara Etkileşim Kulübü, Kültür, Sanat ve Edebiyat Departmanı, kulüp ve bölüm üyeleri ile 
beraber Ahmet Ümit- Elveda Güzel Vatanım kitabının tahlilini yaptı. Kitap tahlili, kulüp bölüm 
başkanı ve sekreteri Elif GÖK tarafından yapıldı. Etkinlik 15 Mart günü saat 21.00’da kulübün 
whatsapp grubu üzerinden gerçekleştirildi.
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Lider Kadınlar Zirvesi 1. Gün

Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarından itibaren çağının ötesinde 
birçok atılımlarda bulunarak kadınlara yeni haklar tanımış 
ve kadınları aktif iş hayatına yönlendirmiştir. Farm Akademi 
Kulübü tarafından 8 Mart 2021 tarihinde iş hayatında 
lider pozisyonuna gelmiş kadınların konuşmacı olarak 
katıldığı Lider Kadınlar Zirvesi etkinliğinin ilk 3 oturumu 
gerçekleştirildi. Etkinliğe Abdi İbrahim Otsuka İlaç Genel 
Müdürü Elif ELKİN, Sandoz Avrupa İş Geliştirme Direktörü 
Şeyda CAŞKURLU ve Exeltis Türkiye Genel Müdürü Hülya 
YALIN konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte konuşmacıların 
hayat hikayeleri, bulundukları pozisyonlara gelirken 
yaşadıkları süreçler anlatıldı ve günümüzde sektörün 
durumu konuşuldu. 8 Mart tarihinde Youtube üzerinden 
eş zamanlı gerçekleştirilen canlı yayında anlık 300 izleyiciye 
ve Zoom platformunda 100 katılımcıya ulaşıldığı gözlendi. 
Youtube üzerinden etkinlik süresince 3000 izlenmeye 
ulaşıldı ve etkinlik 620 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Lider Kadınlar Zirvesi 2. Gün

Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarından itibaren çağının 
ötesinde birçok atılımlarda bulunarak kadınlara 
yeni haklar tanımış ve kadınları aktif iş hayatına 
yönlendirmiştir. Farm Akademi Kulübü tarafından 9 Mart 
2021 tarihinde iş hayatında lider pozisyonuna gelmiş 
kadınların konuşmacı olarak katıldığı Lider Kadınlar 
Zirvesi etkinliğinin son 3 oturumu gerçekleştirildi. 
Etkinliğin 2. gününde kariyerlerinde lider konuma 
gelmiş kadın konuşmacılar tarafından hayat hikayeleri, 
başarıları, sektörün günümüzdeki durumu anlatıldı. 
9 Mart tarihinde Youtube üzerinden eş zamanlı 
gerçekleştirilen canlı yayında anlık 220 izleyiciye ve 
Zoom platformunda 100 katılımcıya ulaşıldığı gözlendi. 
Youtube üzerinden etkinlik süresince 3600 izlenmeye 
ulaşıldı ve etkinlik 620 kişinin katılımıyla tamamlandı.

FARM AKADEMİ KULÜBÜ
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FİKİR TALİMİ KULÜBÜ

‘’Osmanlıca,Türkçe,Uydurmaca’’ Kitabı Tahlili

Bahar döneminin ilk okuması olarak planlanan ‘’Türk 
Dili’’ konulu Peyami SAFA’dan “Osmanlıca, Türkçe, 
Uydurmaca” adlı kitabı, neredeyse bir asırdır süre gelen 
bir tartışmayı ana hatlarıyla görme ve o tartışma hakkında 
fikir sahibi olma imkânı sundu. “Osmanlıca, Türkçe, 
Uydurmaca” kitabı okunup, dikkat çeken yerleri, merak 
edilen konuları ve kitap hakkında değinmek istenilen 
konuları konuşup, etkinliğe katılan üyelerle birlikte, 20 
Mart 2021 tarihinde kitabın tahlili gerçekleştirildi.

Osmanlı’da İngiliz Misyoner Faaliyetleri

Dr. Harun TUNCER ile birlikte geçmiş zamanlardaki misyonerlik faaliyetleri ve misyonerlik 
faaliyetlerin devletlere etkisini, geçmişte günümüze bu faaliyetlerin sonuçlarını detaylı şekilde 
ele alındığı, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlik bir buçuk saat sürüp, ilk bir saati 
konuşmacının sunumu ile devam edip son yarım saat soru-cevap şeklinde devam etti.
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FİLM VE MEDYA TASARIM ATÖLYESİ 
KULÜBÜ

Film Tartışması

FİLMTA kulüp üyeleriyle birlikte online olarak ‘’7. Koğuştaki Mucize’’ filmini YouTube videosuna 
dönüştürmek konusu üzerinde tartışılıp üzerine konuşuldu. Türk sinemasını canlandırmak 
üzere yapılan bir çalışmadır 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Atlas Sinema Müzesi Gezi

FİLMTA Üyeleri, hem sinema tarihini canlandırmak hem de Atlas sinemasının izlerini yaşatmak 
amacıyla 7 kişilik gruplar halinde yeni açılan Atlas Sinema Müzesine gezi düzenledi. Daha 
sonrasında ise üyelerimizin deneyim ve düşüncelerini içeren bir video/ yazı hazırlanıp dijital 
ortamlarda paylaşıldı. Etkinlik 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ

Donuk Omuzda Motor İmgeleme

03 Mart 2021 tarihinde online seminer olarak organize 
edilen etkinlikte; Fizyoterapistlerin klinikte sıkça 
karşılaştıkları “Donuk Omuz” patolojisiyle ilgili 
bilgilendirmeler, Uzm. Fzt. Bahar Güneş Ayberk tarafından 
yapıldı ve hangi durumlardan dolayı bu patolojiyle 
karşılaşılacağı anlatıldı. Hastalığın değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemler; hastaya psikolojik, fiziksel ve sosyal 
yaklaşım üzerinden konuşuldu. Donuk Omuz patolojisine 
yönelik çeşitli tedavi yaklaşımları ve motor imgeleme 
konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Motor imgeleme 
tedavi yaklaşımının hastaya nasıl uygulanacağı, diğer 
hangi yöntemlerle birleştirilebileceği konuşmacı 
tarafından anlatıldı. Konuya yönelik bilimsel makalelerden 
de çalışmalar gösterilerek bilgiler desteklendi. 

Osteoartrit ve Propriosepsiyon – Teknorehabilitasyon

Dr. Fzt. Onur Aydoğdu’nun katılımıyla 11 Mart 2021 
tarihinde online seminer olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte; Tekno-rehabilitasyondan, nasıl 
kullanıldığından ve etkilerinden bahsedildi. Devamında 
propriosepsiyon kavramına değinildi. İnsan vücudunun 
uzaydaki konumunu algılaması olarak tanımlanan 
propriosepsiyon kavramının rehabilitasyondaki önemi 
ve bozulmasına neden olan faktörlerin neler olduğu 
anlatıldı. Daha sonra klinikte sık karşılaşılan Osteoartrit 
patolojisinin; nasıl oluştuğu, risk faktörlerinin neler 
olduğu, Osteoartrite bağlı propriosepsiyon kaybının nasıl 
oluştuğu konuları hakkında bilgiler verildi. Osteoartrit 
değerlendirilmesi ve mekanizması; tedavisine yönelik 
FTR yaklaşımları ve bunların yanı sıra multidisipliner ekip 
çalışmasında bulunması gereken meslek gruplarının 
neler olduğu konusunda açıklamalar yapıldı. Literatürde 
konuyla alakalı çalışmalardan ve çalışma sonuçlarından 
bahsedildi. Ek olarak okulumuzda geliştirilen Marvajed 
adlı cihazdan, nasıl ve ne için kullanıldığından bahsedildi. 
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Online Film Gecesi

20.03.2021 tarihinde ikinci film gecesi etkinliği olarak, 
online ortamda “Awakenings” filmi izlendi. Filmin 
sağlık alanında olan içeriği FTR öğrencilerine çeşitli 
bilgilendirmeler sağladı. Etkinlik sonunda katılımcılarla 
film hakkındaki detaylar da konuşularak pandemi 
döneminde interaktif yapıldı. Sanat ile sağlık alanlarının 
bir araya getirilerek katılımcıların keyifli zaman 
geçirmeleri sağlandı.

Kariyer Planlama

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kariyer Planlama 
etkinliği 26.03.2021 tarihinde, Uzm. Fzt. Nuri Üçler’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm FTR öğrencilerine 
ve fizyoterapistlere yönelik olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte, Fizyoterapistlik mesleğinin tanımından, 
fizyoterapistin kim olduğundan ve ne iş yaptığından 
bahsedildi. Anayasada yer alan Fizyoterapi mesleğinin 
hakları ve yetki alanlarının neler olduğu konusuna 
değinildi. Meslekle ilgili geçmişteki ve şimdiki istihdam 
alanlarının neler olduğu ayrıntılı şekilde açıklandı. 
İstihdam konusunda yurt dışındaki ve Türkiye’deki şartlar 
karşılaştırılarak geniş bir bakış açısı sağlandı. Fizyoterapi 
mesleğine yönelik yapılan meclis çalışmalarından, 
istihdamın nasıl arttırılabileceğinden bahsedildi. Meslek 
açısından öğrencilerin kendilerini nasıl geliştirebileceği 
konusunda bilgilendirme yapıldı.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ



51

Kore Mutfağı Tadımı

Kore mutfağı tadımı etkinliği Kore mutfağına ve 
kültürüne ilgili üyeler ile 26 Mart 021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Kore mutfağı tadımı etkinliği adından 
da belli olmak üzere Kore kültürü yemeklerini tatma, 
Kore kültürünü tanıma ve tanıtma amacıyla yapıldı. 
Kore mutfağı tadımı etkinliğinde katılımcılarla oyunlar 
oynandı, sohbet edildi ve kültürler karşılaştırıldı. Etkinlik 
pandemi şartları dolayısıyla kısıtlı sayıda üye ve gerekli 
önlemler alınarak gerçekleşti. 

GASTROKÜLTÜR KULÜBÜ
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Doğu Türkistan ve İnsan Hakları

Amacı; Doğu Türkistan’daki zulmün tüm dünyada 
yeterince yayılmaması sebebiyle, daha görünür kılmak 
ve bu konuyla ilgili daha detaylı bir bilgiye sahip olmak 
olan etkinlik 17 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Hedef: 
Doğu Türkistan’daki geçmişten beri artarak süregelen 
bu zulmü daha görünür kılmak ve bir bilinç uyandırmak 
olan bu etkinliğin hedef kitlesi, bu ve benzeri insan 
hakları ihlal edilen durumlara karşı duruşu net olan 
üniversite gençliği oldu.

GENÇ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
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GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI

Sağlık ve Helallik Açısından Gıda ve Katkı Maddeleri

Uzman diyetisyen Sümeyye Akın’dan bugün tükettiğimiz 
gıdalarda kullanılmakta olan gıda maddelerinin 
içerisindeki katkı maddelerinin helallik durumlarının 
incelendiği ve bu maddelerin sağlığı ne yönde ne kadar 
ve nasıl etkilediğini dinlendiği bu söyleşi 30 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Dr. Süleyman Gündüz ile ‘’Doğu Batı Arasında İslam’’ kitap tahlili

Düzenlenen bu etkinliklerde ‘’Doğu Batı Arasında İslam’’ kitabı, kitabın yazarı olan Bosna’nın 
merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’i yakından tanıyan, kendisiyle dostluğu bulunan Dr. 
Süleyman Gündüz ile değerlendirip, kitabın tahlili yapıldı. Etkinlik 4 oturumdan oluşup, 2,15 
ve 29 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.
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GENETİK, NÖROBİLİM VE MEDİKAL 
TEKNOLOJİLERİ (GEMNET) KULÜBÜ

Inspiring Women in Medicine

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Inspiring Women 
in Medicine” adındaki etkinlikde; tıp dünyasında 
öğrencilere ilham veren Prof. Dr. Goncagül Haklar, Prof. 
Dr. Berrak Yeğen, Prof. Dr. Pınar Ata ve Doç. Dr. Medine 
Gülçebi İdrizoğlu ağırlandı. Konuşmacıların anılarının, 
öğrencilik zamanlarının, tecrübelerinin dinlendiği 
ve başarılı birer tıp doktoru olarak “kadın” olmanın 
bugüne kadar onları eğitim ve kariyer hayatlarında nasıl 
etkilediğini üzerinde konuşuldu. Etkinlik 8 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Yapay Organlara ve Organoidlere Multidisipliner Yaklaşım - 1

 

Yapay organlar ve organoidler konusu çerçevesinde 
‘Yapay Organlara ve Organoidlere Multidisipliner 
Yaklaşım’ konferans serisi gerçekleştirildi. Etkinliğin 
ilk gününde Ankara Üniversitesi Biyomühendislik 
Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Pınar Yılgör 
Huri ‘den Doku ve Organ 3B Biyoyazıcı Sistemleri ve 
Biyomalzemeleri ve İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı’dan 
Tıpta 3D Yazıcılar ve Kök Hücreleri, ikinci günde ise, 
konuşmacılardan organoidleri, organoidlerin hastalık 
modellemesi için kullanımını ve çeşitli organların 3D 
yazıcılarla üretilmesi konuları dinlendi. Hedef kitlesi bu 
konulara ilgi duyan tıp öğrencileri oldu.
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8 Mart Dünya Kadinlar Günü Vi̇deosu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne istinaden kulübün sosyal medya hesabında paylaşmak üzere 
Eczacılarla bir sosyal sorumluluk projesi olarak video hazırlandı. “Biz İstersek” sloganıyla 
hazırlanan bu videoda kadının isterse her şeyi başarabileceğini kendi alanında başarılı 
kadın eczacılar birer cümle ile anlattı. Katılımcılardan gelen videolar birleştirilip son haline 
getirilmesinin ardında sosyal medya hesabımızda paylaşıldı. Ayrıca videoda kulüp üyelerine 
de yer verilen bu sosyal sorumluluk çalışması aynı zamanda bir farkındalık yaratmak için İşaret 
dili ile desteklenmiştir. Etkinlik 8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

Bir Girişimcilik Hikayesi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin 
girişimcilik adına farkındalıklarının oluşturulması 
amaçlanan etkinlik, 18 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Aralarında Marmara Üiversitesi 
Eczacılık Fakültesi mezunu Rıdvan Burak Erbilici’nin de 
bulunduğu 5 eczacı tarafından Gaziantep’te 2012 yılında 
sağlık ve medikal alanında üretim yapmak üzere kurulan 
MEDİSEC Tıbbi Cihaz Ürünleri’nin girişimcilik hikayesi 
Eczacı Rıdvan Burak Erbilici’den dinlendi. Firmanın 
kuruluş hikayesini, bu yolda karşılaşılan zorlukları, 
firmada eczacıların çalışabilecekleri pozisyonları ve 
staj imkanlarını, girişim yapmak isteyen eczacılara 
verebileceği tavsiyeler de ele alındı. Sohbetimizin 
ardından Eczacı Rıdvan Burak Erbilici katılımcılara 
üretim tesisini online olarak gezdirdi.

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU 
KULÜBÜ
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Girişimcilik Okulu

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 
başta olmak üzere sağlık alanında eğitim gören 
öğrencilere girişimciliğin temel esaslarını anlatarak; 
Girişimci kimdir, nasıl olunur, girişimci olmak isteyen biri 
nerelerden hangi destekleri alabilir, MİTTO&#39;dan 
nasıl destek alabilir? gibi temel soruları cevaplandığı, 
girişimcilik okur yazarlığını arttırmanın hedeflendiği bu 
etkinlik 22 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

Bir Girişimcilik Hikayesi - Botafarma

Bir çok girişimde bulunmuş ve bunlarda başarılı olmuş, 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Ecz. İsa 
MELEK kendi girişim hikâyesini, Botafarma Sağlık 
Ürünleri Üretim Tesisi’ ni ve burada üretilen ürünleri 
tanıttığı etkinlik, 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Ayrıca etkinlik, tesiste çalışan eczacıların rolünü, varsa 
öğrenciler için staj imkânlarını ve yeni bir girişimde 
bulunmak isteyenler için önerileri de kapsadı.

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU 
KULÜBÜ
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Girişimcilik Okulu Atölye: 1

Bu etkinlik, 22.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 
Girişimcilik Okulu adlı etkinliğimizin devamı niteliğinde 
olup Girişimcilik Okulu’nda öğrenciye sunulan temel 
girişimcilik kavramlarının, girişimcinin alabileceği 
desteklerin ve girişimcilik süreçlerinin Girişimcilik 
Okulu Atölye:1 etkinliği ile detaylandırılmasıyla daha 
ileri kapsamlı, 29 Mart 2021 tarihinde ikinci bir eğitim 
gerçekleştirildi. İleri tarihlerde bu atölye çalışmalarının 
devamının yapılması planlanmaktadır. Mitto (Marmara 
Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) Girişimcilik ve Şirketleşme 
Sorumlusu olan konuşmacımız Prof.Dr. Sinem ERGUN, 
sunumu sonrasında atölyedeki katılımcı öğrencilerle 
birebir ilgilenerek verimli bir çalışma gerçekleştirdi.

Stres ve Stres Yönetimi

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle 
31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen bu söyleşide 
Yönetim Danışmanı ve Yazar Devrim ERSÖZ’den daha 
huzurlu bir hayat için stresi kontrol altına almaya 
yönelik öneriler dinlendi. Çağımızın dikkate alınması 
gereken problemlerinden biri olan stresle hem 
öğrencilik hayatında hem de iş hayatında baş edebilmek 
adına konuşmacımız Devrim ERSÖZ’ün tavsiyeleri ile 
yönlendirme alındı.

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU 
KULÜBÜ
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HAMLE VE DÜŞÜNCE FİKİR KULÜBÜ

“Çayını Al Gel”

Amacı; Hamle Düşünce ve Fikir Kulübü’nün tanıtılması, 
eski ve yeni gelen üyelerimizin birbirini tanımasını, 
kulübün güz döneminde yaptığı etkinliklerden söz 
ederek güz döneminin değerlendirilmesi, bahar 
döneminde yapılması planlanan etkinliklerden detaylıca 
bahsetmek ve arkadaşlarımızdan dönem içinde 
yapmamızı istedikleri etkinlikler için öneri almak olan bu 
etkinlik 17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

7’den 70’e Origami

Amacı; miniklerin hayal gücünü geliştirmek ve yaşça 
büyükleri ile zaman geçirmelerini sağlamak olan bu 
etkinlik, 27 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Gelişen 
teknoloji ile yeni gelen nesil teknolojiyle vakit geçirip 
büyükleri ile zaman geçirmeyi ihmal ettiğinden böyle 
bir etkinlik düşünüldü ve böylelikle yaşları ilerlemiş 
büyükler ile birlikte keyifli zaman geçirildi ve çocuklar 
ellerini kullanarak hayal güçlerine katkı sağladı. Etkinlik 
sonrasında eğlenceli vakit ve gülümseyen yüzler oldu.
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HAYVANLARI KORUMA KULÜBÜ

Dostlarımızın Sağlığı İçin Toplu Kısırlaştırma

Kampustaki kedilerin sağlığı için 15 Mart 2021 tarihinde 
buluşup toplu bir kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. 
Bunun için öncelikle katılımcılar tarafından kediler 
yakalandı ve ardından kutularına koyuldu. Belli bir süre 
veteriner önerisiyle beklettikten sonra, yine katılımcılar 
ile birlikte kediler, Üsküdar belediye veterinerine 
götürüldü. Operasyonlar, Üsküdar belediye veterineriyle 
işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Kısırlaştırma, 
veterinerlerimizin önerisiyle ve onların talimatlarına 
uygun şekilde. Veterinerlerin söylediği saat ve günde de 
kediler teslim alındı.

Hep Beraber Depomuzu Temizliyoruz

29 Mart 2021 tarihinde gönüllüler ile birlikte kulüp 
deposunda buluşup, depo ile çevresi temizlenip 
ve düzenlendi. Etkinliğimizi iki saat süresince 
gerçekleştirildi. Depomuzu temizlerken maske ve 
mesafe kurallarını ihmal edilmedi.
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Yurt Dışında Avukatlık

Amacı yurt dışında kariyer planlaması yapmayı düşünen ya da bu konuda fikir almak isteyen 
hukuk fakültesi öğrencilerine, tecrübeli hukukçuların deneyimleri ile yardımcı olması olan 
etkinlik, 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti. Etkinliğin hedef kitlesi; hukuk fakültesini tercih 
etmeyi düşünen üniversite hazırlık öğrencileri, hâlihazırda öğrenim gören hukuk fakültesi 
öğrencileri ve hukuk fakültesi mezunlarıydı.

Gıda Teknolojisinin Gülen Yüzü (!)

Amacı; gıda teknolojisinin olumlu ve olumsuz yönlerini 
aktarmak, günümüzdeki gıdaların güvenilirliği, modern 
üretimin bize sağladıkları hakkında bilgi vermek 
ve modern yaşam koşullarında bozulan beslenme 
tarzımızın nasıl düzelebileceği hakkında önerilerde 
bulunmak olan etkinlik 12 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleşti. Hedef; helal ve temiz gıda üzerine bilinç 
oluşturmaktı. Hedef kitlesi; bu hususlarda hassasiyeti 
olan herkes olarak belirlendi.

HAYDARPAŞA HUKUK KULÜBÜ

HELAL VE SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
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İLAHİNET KULÜBÜ

İlahiyattan Diyanete Giden Yolda Halil Necipoğlu İle Tecrübe Aktarımı

İlahiyat bölümünde okuyan öğrencilerin neden bu 
bölümü seçtiklerini, sebeplerini, bu bölüm ve fakültede 
kendilerini bekleyen sorumluluk ve yükümlülüklerini, 
okulu başarı ile bitirebilmek için yapılması gereken 
çalışmaları, okul bittikten sonra iş hayatına atılırken 
kendilerini ne gibi zorlukların beklediği ve bunları nasıl 
aşmaları gerektiğinin öğretilmesi üzerine düzenlenen 
sohbet 16 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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İNOVATİF MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

Innovative Talks (İleri Malzeme Teknolojileri)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin çalışma 
alanlarından olan “İleri Malzeme Teknolojileri” 
konusuyla ilgili bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilen 
etkinlik, 12 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. Bu konuda 
çalışmaları olan KordSA’yla gerçekleştirilen bu etkinlikte 
‘Lastik Güçlendirme’ ve ‘Kompozit Güçlendirme’ 
alanlarında çalışmakta olan mühendis konuşmacıların 
bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanmak hedef 
olarak belirlendi. Etkinlik bütün mühendislik fakültesi 
öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlendi.

Otizm Haftası ve Otizm Farkındalığı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününden önce 
otizmin ne olduğunun anlatılıp, bugünün üniversite 
öğrencileri arasındaki anlam ve öneminin ne olduğu 
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye 
Otizm Vakfı iş birliğiyle, 31 Mart 2021 tarihinde bir 
etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda katılımcıların 
otizmin ne olduğu konusunda bir fikirlerinin olmasını, 
otizmli bir bireye karşı nasıl davranılması konusunda 
ön ayak olması amaçlandı. Etkinlik bütün Marmara 
Üniversitesi öğrencilerine açık olarak düzenlendi.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KULÜBÜ

İş’te Kadınlar

Amacı; iş dünyasında söz sahibi, değerli girişimci 
kadınlar ve kadın yöneticiler ile beraber sohbet 
edip; kurdukları ya da hali hazırda çalıştıkları 
kurumların bu zamana kadarki geçirdiği süreci, 
yaşanılan zorlukları ve daha fazlasını konuşmak 
olan etkinlik, 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Hedef; kadınların iş dünyasındaki yetkinliğinin 
farkına varmak ve katılımcılara bunu farkındalığı 
göstermekti. Hedef kitlesi; üyeleri, tüm öğrenciler 
ve konunun meraklıları olarak belirlendi.

İnsan Kaynaklarında Kariyer Yönetimi

Amacı; öğrencilere özgeçmiş hazırlamayı 
öğretmek, işe alımlarda yapılan mülakatlar 
hakkında bilgiler vermek, insan kaynaklarını 
anlatmak, insan kaynakları uzmanının profesyonel 
işler hakkında bilgiler vermesi, öğrencilere kariyer 
yönlendirmeleri yapmak olan etkinlik 28 Mart 
2021 tarihinde gerçekleşti. Hedef etkinlik sonunda 
katılan herkesin, kariyerleri hakkında kafasında 
oluşmuş soru işaretlerine yanıt bulmak oldu. 
Tüm öğrenciler hedef kitlesi içerisindeydi. Amaç 
öğrencilerin hayatlarına yön verecek bilgileri onlara 
ulaştırmak, doğru kariyer yollarını çizmek olarak 
belirlendi.
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Kadın Hakları Konferansı

8 Mart Dünya Kadın Hakları gününün ardından, kadın erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet 
üzerine öğrencilere verilen konferans 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Hedef Kitlesi, 
üniversiteli öğrenciler ve gençler olarak belirlendi. Etkinliğin amacı hem gençler için kadına 
yönelik şiddetin toplumsal ve bireysel boyutlarına, hem de pandemi sürecinde ev kadınlarının 
yaşadığı zorlukları detaylı bir biçimde öğrencilere aktarmak ve farkındalık oluşturmak oldu.

İKY Söyleşileri - 8

Amacı; LinkedIn platformunu etkili kullanmakta uzman 
olan Gamze Hanım’ın bilgilerinden faydalanmak olan 
etkinlik 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Hedef; 
katılımcıların ve kulüp yöneticilerinin bu platformu 
daha sağlıklı bir şekilde kullanmayı öğrenmesi olarak 
belirlendi. Hedef kitlesi tüm LinkedIn profiline sahip 
olan kullanıcıları kapsayan bu etkinlikte, iş hayatında 
kullanıcılara referans sağlanabilmesi, bir nevi dijital bir 
özgeçmiş oluşturabilmesi için LinkedIn’i Etkili Kullanma 
konusunda bir sohbet gerçekleştirildi.

İNSAN HAKLARI VE ANAYASA HUKUKU 
ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KULÜBÜ
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Türkiye Down Sendromu Derneği ile Farkındalık Yaratalım

Amacı; down sendromlu bireyler için etkinlik katılımcıları 
bilinçlendirip, doğru bilgiler edinmesini sağlamak olan 
bu etkinlikte hedef kitlesi başta kulüp üyeleri olmak 
üzere daha sonra da down sendromu hakkında bilgi 
edinmek ve down sendromulu bireyler için gönüllü 
yardımlar yapmak isteyen bireylerdi. Etkinliğin yapılma 
amacı genetik farklılığın daha çok tanınması ve down 
sendromu kimselerin çok daha özel olduklarını gösteren 
bir farkındalık yaratmaktı. Bu nedenle Psikolog M. 
Emin Mansurgüler eşliğinde düzenlenen bu eğitimde 
down sendromu hakkında bilinmeyen ve bilinmesi 
gereken, gönüllülük çalışmalarına katılmak ve down 
sendromlu bireylere destek olmak isteyen bireyleri 
bilinçlendirmekti.

İSTATİSTİK KULÜBÜ
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Online EkonoMİK Panel

Bu sene ilkinin 6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildiği 
“EkonoMİK” adlı panelde hem dünya ekonomisini hem 
de Türkiye piyasaları ele alındı. Aynı zamanda dünyanın 
ve ülkemizin yaşadığı pandeminin ekonomiye etkisini 
de ele alındığı bu panelde soru cevap şeklinde ilerlendi. 
Panel Marmara İşletme Kulübü Youtube kanalında canlı 
olarak gerçekleştirildi.

Mik Ve İtü Mezunlar Derneği ile Toplantı

Bu toplantıda hem kulüp yönetim kurulu hem de İTÜ Mezunlar Derneğinin yönetim kurulu bir 
araya geldi. Katılımcılar ile tanışarak yeni dönemde İTÜ Mezunlar Derneği ile iş birliği yapmak, 
yeni projeler geliştirmek ve özellikle sosyal sorumluluk alanında olan projeleri görüşerek 
kulübe destek olmak amacıyla 6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İŞLETME KULÜBÜ
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FemPower Summit’21

FemPower Summit, cinsiyet eşitliği ele alınan; fiziksel 
ve psikolojik şiddetin yanı sıra iş dünyasında kadının 
yerini konuştuğumuz bir Marmara İşletme Kulübü 
projesidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel olarak 
düzenlenecek olan FemPower Summit; katılımcı kitlesini 
bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlamaktaydı. 
FemPower Summit, farklı sektörlerde çalışan kadın 
yöneticilerin bir araya geldiği ve düzenlenecek olan 
oturumlarda tecrübelerini aktaracağı bir zirve olarak 
gerçekleşti. Düzenlen olan oturumlarda konuklar; 
kendi kariyerlerinden temellenerek iş dünyasından, iş 
dünyasında kadının haklarından, toplumda ve çalışma 
hayatında kadının yerinden bahseden konuşmalar 
yaptılar.

Companies Meet Youth’ 21

12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen hemen her 
sektörden firmaların ve ilham verecek isimlerin 
oturumlarıyla, üniversite öğrencilerinin buluştuğu 
CMY’21; workshoplar, oturumlar, eğitimler, çekilişler ve 
mini konserlerin yanında sosyal farkındalığı uyandırmayı 
amaçlamaktaydı. Firmalar için, Networking Time 
etkinliği ile, geleceğin yöneticilerine vizyonlarını, çalışma 
prensiplerini aktarma fırsatı sunarken öğrencilere de 
etkinliğe katılan şirketleri daha yakından tanımaları ve 
yöneticileri ile birebir diyalog kurma imkânı sağlandı.

İŞLETME KULÜBÜ
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Kitaplardan Kalplere

Marmara İşletme Kulübü Sosyal Sorumluluk Komitesi, 
her sene köy okullarının eksikliklerini belirleyerek çeşitli 
fiziksel iyileştirmeler yaparak, bu okullarda okuyan 
çocukların temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bu 
sene dördüncüsü 17 Mart 2021 tarihinde yapılan “Kalpten 
Çocuğa” projesinin ilk basamağı olan “Kitaplardan 
Kalplere” projesinde kitap desteği için Urfa Viranşehir 
Görümlü İlkokulu’nda ihtiyacı olan miniklerimize 
hayalini kurdukları kütüphaneyi dolduracak kitapları 
sponsorlar aracılığıyla sağlandı.

Kadına Yönelik Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Olaylarına Kısa Video 
Çalışması ile Dikkat Çekme

Marmara İşletme Kulübü, bu yıl ‘#SesineKulakVer’ sloganıyla tüm proje ve etkinliklerini 
yürütmekte. CMY’21; çevre ve sosyal farkındalık bilinci aşılamanın yanında tüm dünyanın 
yaşadığı toplumsal gündem konularını ele alarak toplumun sesi olmayı hedeflemekteydi. 
CMY’21 Sosyal Sorumluluk kapsamında tüm dünyada süregelen “Kadına Yönelik Fiziksel ve 
Psikolojik Şiddet” olaylarına kısa video projesi ile dikkat çekmek ve sosyal farkındalığı artırmak 
hedefiyle 12 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Ele alınan konuya farklı dillerle söylenen ortak bir 
mesajla da dikkat çekerek İngiltere, İtalya, Romanya, Almanya, Yunanistan ve Azerbaycan’dan 
gelen videolarla “Kadına Yönelik Fiziksel ve Psikolojik Şiddetin” evrensel bir konu olduğunu 
vurgulandı.

İŞLETME KULÜBÜ
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Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Denizbank iş birliği ile 17 Mart’ta gerçekleştirilen ‘ 
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi ‘ 5-22 Ocak, 10-17 Şubat 
ve 4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerimizin 
devamı niteliğindeydi. Amaç; günümüz dünyasında 
iletişimin her kurumda en önemli yapı taşı olduğunun 
farkında olarak ve bu konu hakkında bilinçli bir şekilde 
eğitimler alarak kişisel gelişimi desteklemek olarak 
belirlendi.

BussInspiration

“Get inspired” sloganıyla yola çıkılarak oluşturulan 
BussInspiration, yurt dışında kariyer sahibi iş insanlarını 
öğrencilerle buluşturan ve onlara tecrübelerini, fikirlerini 
aktarmalarını amaç edinmiş bir paneldi. Etkinliğe katılan 
panel konuşmacıları, öğrencilerin yurt dışında kariyer 
hedefleriyle ilgili ortak sorularını cevaplayarak onlara 
yeni bakış açıları kazandırdı. Böylece öğrenciler, yurt 
dışı ile ilgili sorularının cevaplarını sektörün tecrübeli 
isimlerinden birebir öğrenebildi. Ayrıca çeşitli çekilişler 
ile etkinlik 19 Mart’ta gerçekleştirildi.

İŞLETME KULÜBÜ
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4World Changers

4World Changers, 21 Mart tarihinde Airmeet Online 
Platformu üzerinden gerçekleştirildi. Dört eğitimden 
oluşan etkinlikte, eğitimi verecek şirketler girişimleriyle 
öncü olmuş firmalardan seçildi. 4World Changers adlı 
etkinlikte belirli bir kontenjan olmadı. Katılımcılar her 
eğitim için katılım belgesi elde etti. Eğitim sonunda 
katılımcılarımıza eğitmenimizin belirlediği sorular 
soruldu. Bilen ilk beş kişiye şirket tarafından belirlenen 
ödüller verildi.

Hayvan Dostlarımıza Mama Yardımı

Marmara İşletme Kulübü, Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü (MÜHAK) iş 
birliği ile Göztepe kampüsündeki hayvan dostlarımıza Covid önlemleri içerisinde belirli sayıda 
katılımcı ile mama yardımı desteğinde bulundu. Etkinlik 22 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

İŞLETME KULÜBÜ
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Code of Revolution

“Görmek istediğin değişimin kendisi ol” mottosuyla 
yola çıkan kulüb, dijital dönüşüm konusunda ortak bir 
bilinç oluşturmak ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin 
aracılığı ile bu dünyaya ışık tutarak değişimin bir parçası 
olmak amacıyla  Code of Revolution ismi ile bu sene ilkini 
düzenlenen ve devamlılığı hedeflenen zirve 25-26 Mart 
2021 tarihlerinde Airmeet dijital platformu üzerinden 
Türkiye’nin her yerinden öğrencileri bir araya getirdi. 
Dijital devrimin hangi sektörde nasıl ilerlediğini özellikle; 
bankacılık, yazılım, sanayi, otomotiv, perakende, bilişim, 
telekomünikasyon gibi sektörlerdeki dijital dönüşümün 
nerede olduğunu ve gelecekte bizi neler beklediğini 
görme fırsatı yakalandı. 

MİK Bilgi Yarışması

Pandemi şartlarından dolayı herkesin evde bulunmak 
zorunda olduğu bu dönemde airmeet platformu 
üzerinden 31 Mart 2021 tarihinde yapılan canlı yayında 
kahoot programını kullanarak ödüllü bir bilgi yarışması 
düzenlendi. Tarih, coğrafya, spor, güncel hayat ve genel 
kültür konularını içeren 15 adet soru ile yarışmacılar için 
eğlence ve rekabetli bir ortam oluşturuldu.

İŞLETME KULÜBÜ
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MİK Bilgi Yarışması

Pandemi şartlarından dolayı herkesin evde bulunmak 
zorunda olduğu bu dönemde airmeet platformu 
üzerinden 5 Mart 2021 tarihinde yapılan canlı yayında 
kahoot programını kullanarak ödüllü bir bilgi yarışması 
düzenlendi. Tarih, coğrafya, spor, güncel hayat ve genel 
kültür konularını içeren 15 adet soru ile yarışmacılar için 
eğlence ve rekabetli bir ortam oluşturuldu.

Güven Atölyesi Eğitimi

Denizbank iş birliği ile 4 Mart’ta gerçekleştirilen bu etkinlik ‘ Güven Atölyesi Eğitimi ‘ 5-22 Ocak 
ve 10-17 Şubat tarihlerindeki eğitimlerin devamı niteliğindeydi. Amaç, günümüz dünyasında 
iletişimin her kurumda en önemli yapı taşı olduğunun farkında olarak ve bu konu hakkında 
bilinçli bir şekilde eğitimler alarak kişisel gelişimi desteklememizi sağlamaktı.

İŞLETME KULÜBÜ
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JAPON KÜLTÜR TOPLULUĞU 
KULÜBÜ

Japon Dili Ve Edebiyatı Dersi

Amacı; Japon Kültür Topluluğuna üye olan öğrencilerine Japoncanın temellerini öğretmek 
olan etkinlik 8 Mart’ta gerçekleştirildi. Eğitim temel düzeyden başladı. Japoncayı yeni 
öğrenmek isteyen veya tekrar amaçlı katılmak isteyecek üyelere hitap eden bir etkinlik oldu. 

Japon Film Gösterimi

Japonya’nın ünlü yönetmenlerinden Akira Kurosawa’nın yönetmenliğini üstlendiği, Masato 
Ide ile birlikte senaryosunu yazdıkları kült filmlerden biri haline gelen Kamegusha’yı (Gölge 
Savaşçısı) izlenip, Japon kültür ve tarihine ilişkin bilgilerin tazelendiği, Japonya’nın sinema 
kültürüne dair fikir edinmeyi ve sonrasında izleyenlerle birlikte filmin değerlendirildiği etkinlik 
9 Mart’ta gerçekleştirildi.

Japon Dili Eğitimi

Amaç, Japon dili ve kültürüne ilgisi olan üyeler ile birlikte kulübe ait online sunucunun 
üzerinden Japonca başlangıç seviyesinde ders vermek, Hiragana alfabesine giriş yapmak, dil 
öğrenme etkinliklerini her hafta yaparak hem dil ve kültürümüzü geliştirmek hem de kulübün 
etkinliğini daha da arttırmak olan etkinlik 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

Japon Dili Eğitimi

Amaç, Japon dili ve kültürüne ilgisi olan üyeler ile birlikte kulübe ait online sunucunun 
üzerinden Japonca başlangıç seviyesinde ders vermek, Hiragana alfabesine giriş yapmak, dil 
öğrenme etkinliklerini her hafta yaparak hem dil ve kültürümüzü geliştirmek hem de kulübün 
etkinliğini daha da arttırmak olan etkinlik 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
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KADIN HAKLARI KULÜBÜ

Kadın Akademisyenlerle 8 Mart’ı Konuşuyoruz!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan etkinlikte 
hocaların katılımıyla sunumlar gerçekleştirildi. Hocaların 
sunumlarında uluslararası göç ve kadın emeğinin 
ilişkilendirilmesi, kadının soyadı sorunu ve ayrımcılığa 
uğrayanların hakları üzerine olduğu bu etkinlik 5 Mart 
tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlik herkesin katılımına 
açıktı. 

İkili Cinsiyet Sisteminin Ötesinde Dil

Amaç; dilimize kurulan cinsiyetçi ifadelerin farkındalığına 
ulaşmak ve bu farkındalıkla beraber bu dili değiştirmek 
için üzerimize düşen görevler nelerdir bunu tartışmak 
olan etkinlik 11 Mart’ta gerçekleştirildi.
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Film İzliyoruz!

Amacı, izlenilen film hakkında görüşleri aktararak 
eleştirel bir analiz sunmak olan etkinlik 18 Mart tarihinde 
gerçekleştirildi. Hedef kitlesinde kulüp üyeleri ve üye 
olmayan okulumuzun öğrencileri vardı.

Erkeklik Üzerine Konuşuyoruz

Hegemonik erkeklik, bir iktidar konumudur. Egemen erkek-
lik, kendisinden başkasının ne olması, nasıl olması gerektiği 
hakkında kanı belirtme hakkını elinde tutan ve kendi konu-
munu diğerlerine galebe çalma amacıyla kullanan bir güç 
formudur. Bu gücü kültürel pratikler belirlemekte ve sürdür-
mektedir. Bu atölyede bu konu hakkında konuşup, tabuları 
yıkmaya ve başka bir açıdan bakmaya çalışıldı. Etkinliğin 
hedef kitlesi Marmara Üniversitesi öğrencileri içindir. Etkin-
lik 27 Mart tarihinde zoom’da gerçekleştirildi.

KADIN HAKLARI KULÜBÜ
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KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

Tüsiad&Kagik Bu Gençlikte İş Var

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen 
girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu 
gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin 
temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde 
üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi 
alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları 
ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma 
ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği 
bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlar. Dijital Kampüs ziyaretleri ile çevrimiçi ortamda 
deneyimli iş insanları ile üniversite gençliğini bir araya 
getirir. Amacı girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği 
artırmak, gençler başta olmak üzere toplumun her 
kesiminde yenilikçiliği teşvik etmek ve girişimciliği 
bir kariyer seçeneği olarak sunmak, girişimcilik 
ekosisteminin çok merkezli gelişmesine katkı sağlamak 
olan etkinlik 10 Mart’ta gerçekleştirildi.

İşaret Dili Eğitimi

İşaret dili; geçmişten günümüze varlığını sürdüren, işitme ve konuşma engelli kişiler tarafından 
kullanılan bir iletişim aracıdır. Bu iletişim aracı zamanla sadece engelli kişiler arasında değil 
onlarla iletişim kurmak isteyen yakın çevresi tarafından da öğrenilmeye başlanmıştır. Tarihsel 
gelişimi eskilere dayanan bu dil, günümüzde tüm alana yayılarak zorunlu hale gelmiştir. 
Engelsiz dünya olarak yola çıkılan ve her geçen gün daha fazla bilinçlenen toplumlar tarafından 
iletişim teknikleri daha fazla gelişme göstermiştir. İş hayatında, günlük yaşamda ve ailenizde 
karşılaştığınız bu durum için daha bilinçli bir yol izleyerek eğitim haline dönüştürülmüştür. 
Kariyer ve Girişimcilik Kulübü olarak üyelerin sosyal hayatta işitme engelli kişilere karşı 
daha bilinçli olmaları için bir eğitim düzenlemeye karar verdi ve etkinlik 19-21 ve 26-28 Mart 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 
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Üniversite TV’de Kulübümü Tanıtıyorum

Öğrencilerin okul kulüp çalışmalarını duyurmak için 
kurulan Üniversite Tv›nin stüdyosunda belirlenen gün 
ve saatte gerçekleşen canlı yayında kulübün tanıtımı 
yapıldı.  Canlı yayında kulübün çalışmalarını paylaşarak 
ileriki süreçte kulübün bilinirliğini arttırarak tercih 
edilen bir kulüp olmasının amaçlandığı etkinlik 29 Mart 
tarihinde gerçekleştirildi.

KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Online Excel Eğitimi (3 Mart – 4 Mart)

   Etkinliğimiz, bölüm öğrencilerine iş hayatlarında 
kullanacakları Excel programını nasıl daha verimli 
kullanabileceklerini ve işlemlerini hızlı bir şekilde 
yapabilecekleri komutları öğretmeyi amaçlar. 
Öğrenciler ve sektör arasında köprü olmayı amaçlayan 
kulübümüz bu etkinlik ile iş hayatına başlamadan önce 
yeterli kabiliyete ulaşmalarını hedefler. Tüm üniversite 
öğrencilerine yönelik etkinliğimizde uygulamalı örnekler 
çözüldü, verimli bir eğitim düzenlendi.

High-Lighters of City (11 Mart)

   8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün sektör için 
anlam ve önemini göstermek için sektörümüzde 
öncü firmaların, kadın yöneticileri ve kimya 
mühendisleri ağırlandı, üniversiteli gençlerin donanımlı 
konuşmacılarımız sayesinde sektör ilişkilerini yakından 
tanımasını hedefledendi, iş ve staj olanaklarına yeni 
kapılar açan dopdolu bir etkinlik amaçlandı. Bu 
etkinliğimizde İÜC Kimya Mühendisliği Kulübü ve 
CESSMU kulüpleri olarak iş birliği gerçekleştirildi. 
Bundan dolayı her iki üniversitenin kimya mühendisliği 
bölüm öğrencilerinin katılımını beklendi.
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

CESStudy Vaka Çalışması (16 Mart)

Etkinliğindeki herkesin evinde bulunabilecek malzemeler 
ile sokak hayvanlarına sığınabilecekleri, mamalarını yiyip 
uyuyabilecekleri bir barınak ve yaşam alanı sağlamak amaç-
landı. Aynı zamanda, yapılan bu barınaklar ile çevremizdeki 
insanlara örnek olmak, sokak hayvanlarına olan farkındalığı 
arttırmak da hedeflendi. Kulüp üyeleri ile beraber gerçekleş-
tirilen bu etkinliğe katılan herkes tarafından bir barınak ya-
pıldı ve ardından bu barınaklar çevrelerinde uygun görülen 
yerlere yerleştirildi.

Sokak Hayvanları İçin Barınak Tasarımı Atölyesi (20 Mart)

Etkinliğindeki herkesin evinde bulunabilecek malzemeler 
ile sokak hayvanlarına sığınabilecekleri, mamalarını yiyip 
uyuyabilecekleri bir barınak ve yaşam alanı sağlamak amaç-
landı. Aynı zamanda, yapılan bu barınaklar ile çevremizdeki 
insanlara örnek olmak, sokak hayvanlarına olan farkındalığı 
arttırmak da hedeflendi. Kulüp üyeleri ile beraber gerçekleş-
tirilen bu etkinliğe katılan herkes tarafından bir barınak ya-
pıldı ve ardından bu barınaklar çevrelerinde uygun görülen 
yerlere yerleştirildi.
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Mezunlarımız ile Talk-Mu (26 Mart)

Organizasyonda üniversite öğrencilerinin meslek 
ve sektör hakkında akıllarındaki soruları gidermek, 
departman seçmelerinde yol göstermek ve ülkemizde 
daha bilinçli Kimya Mühendisleri yetişmesine yardımcı 
olmak amaçlandı. Organizasyonun dinleyici kitlesi 18-
24 yaş aralığında bulunan, kimya ve mühendisliğe 
ilgisi olan veya kariyerini bu noktada şekillendirmek 
isteyen üniversite öğrencileri olarak belirlendi. Etkinlik 
mühendisliğe ve kimyaya ilgi duyan insanları bünyesinde 
toplayan ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen 
öğrencilere yol gösteren bir etkinliktir.

Mezunlarımız ile Talk-Mu 2 (30 Mart)

Organizasyonda üniversite öğrencilerinin meslek 
ve sektör hakkında akıllarındaki soruları gidermek, 
departman seçmelerinde yol göstermek ve ülkemizde 
daha bilinçli Kimya Mühendisleri yetişmesine yardımcı 
olmak amaçlandı. Organizasyonun dinleyici kitlesi 18-
24 yaş aralığında bulunan, kimya ve mühendisliğe 
ilgisi olan veya kariyerini bu noktada şekillendirmek 
isteyen üniversite öğrencileri olarak belirlendi. Etkinlik 
mühendisliğe ve kimyaya ilgi duyan insanları bünyesinde 
toplayan ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen 
öğrencilere yol gösteren bir etkinliktir.
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LİDERLİK VE YÖNETİŞİM KULÜBÜ

Chat Day Event: ENIGMA

Chat Day Event – ENIGMA, ‘Kariyerimizi benlik 
keşiflerimiz ile paralel olarak nasıl planlarız?’ sorusu 
ile yola çıkılan Chat Day Event – Enigma, liderin kendi 
enigmalarını keşfediş hikayelerinden oluşan bir 
yolculuktur. Yol ayrımlarında karşılaştığımız ikilemleri 
enigma ile deşifre etmeyi öğrenmek, bireyleri, 
hedefleri ve istekleri aynı doğrultuda şekillendirebilme 
yetisine sahip olmak, kariyer yolculuğu boyunca dikte 
edilen kalıpları aşmak ve hangi kavşaktan dönülmesi 
hangi patikadan sapılması gerektiğini keşfetmeye 
olanak sağlayan bu etkinlik 9-11 Mart tarihleri arasında 
Gerçekleştirildi. Bu doğrultuda hedef kitlesi Lisans, 
Yüksek Lisans ve Doktora öğrenim düzeylerinden tüm 
öğrencileri kapsamaktaydı.
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Yüz Tanıma Teknolojileri ve Ceza Hukuku Arasındaki İlişki

Kişisel veriler, güncel gelişmeler ışığında güvenlik kaygıları, takip kolaylığı gibi nedenlerle 
yeni uygulamalara konu oluyor. Bu uygulamalardan biri olan yüz tanıma teknolojileri, özel 
nitelikli biyometrik verilerin işlendiği sistemlerdir. Yüz tanıma sistemlerinin gerekli şartlar ve 
ilkeler doğrultusunda yürütülmemesi halinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 20 
gereğince özel hayatın gizliliği ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden bu konuda yediden yetmişe 
tüm bireylerimizin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumumuzun her bireyini ilgilendiren 
bu etkinlik ile yüz tanıma teknolojilerinin temel çalışma prensipleri, hukuki niteliği, temel hak 
ve hürriyetlerle olan ilişkisi, bu teknolojilerin kamu gücü tarafından kullanılması incelenip 
ve buna ilişkin koşullar, ilkeler yayınımıza katılan tüm izleyicilere aktarıldığı etkinlik 13 Mart 
tarihinde gerçekleştirildi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE 
BİLİŞİM KULÜBÜ
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Marmara LÖSEV Kulübü Tanışma Toplantısı

Marmara LÖSEV Kulübü, 13 Mart tarihinde yeni üyelerle 
tanışmak ve eski üyelerle de yeniden bir araya gelmek 
amacıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikteki 
hedef; yeni üyelere kulübü tanıtmak, eski ve yeni 
üyeleri kaynaştırmaktı. Hedef kitlesi Marmara Lösev 
Kulübü’nün yeni ve eski üyeleri oldu. Toplantı Zoom 
platformu üzerinden gerçekleşecekti.

Otoimmün Hastalıklarda Kök Hücre Tedavileri

Marmara LÖSEV Kulübü, Mart tarihinde İmmünoloji 
ve Kök Hücre Uzmanı Prof.Dr. Tunç Akkoç ile seminer 
gerçekleştirdi. Seminerin ana konusu kök hücre naklinin 
kanser tedavisi üzerindeki etkisi olarak belirlendi. 
Etkinlik akışında katılımcılardan sorular alınıp ve soru 
cevap bölümü yapıldı. Seminerin amacı kök hücrenin 
ne olduğu nasıl kök hücre bağışı yapıldığı hakkında 
bilgi vermekti. Seminerimiz Zoom platformu üzerinden 
gerçekleşecekti. 

LÖSEV KULÜBÜ KULÜBÜ
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Tea&Talks

Üst düzey yöneticiler ile öğrencileri bir araya getirerek 
samimi bir ortam çerçevesinde sohbet etmek amacıyla 
yapılan bu etkinlik 10 Mart tarihinde gerçekleşti. 
Etkinlik soru- cevap formatında ilerledi. Katılımcının 
hayatını, tecrübelerini dinledikten sonra öğrenciler 
merak ettiklerini üst düzey yöneticilere birebir sorma 
imkânı buldu. Hedef kitlesi üniversite öğrencileri olarak 
belirlendi. 

Tea&Talks

Üst düzey yöneticiler ile öğrencileri bir araya getirerek 
samimi bir ortam çerçevesinde sohbet etmek amacıyla 
yapılan bu etkinlik 23 Mart tarihinde gerçekleşti. 
Etkinlik soru- cevap formatında ilerledi. Katılımcının 
hayatını, tecrübelerini dinledikten sonra öğrenciler 
merak ettiklerini üst düzey yöneticilere birebir sorma 
imkânı buldu. Hedef kitlesi üniversite öğrencileri olarak 
belirlendi.

MANAGEMENT KULÜBÜ
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Kitaplar ve Filmler Hakkında Sohbet Ediyoruz

Amacı, katılımcılarla bir araya gelip kitaplar ve filmler hakkında konuşarak entelektüel bir 
sohbet ortamı oluşturarak sosyalleşmek olan etkinlik 20 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. 
Mümkün olduğunca izole olunan bugünlerde online platformlar üzerinden sosyal hayata 
katkıda bulunmak. 

Progress With Vision

Progress With Vision etkinliği; Management Club 
üyelerine özel, bilgilendirici, geleceğe yönelik içerikleri 
ve inovasyon çalışmalarıyla kulüp üyelerinin gelişimine 
yönelik tamamen “gelişim” anafikriyle 8 Mart tarihinde 
gerçekleştirildi. Digital Exchange Kurucusu Emrah 
Pamuk Progress With Vision’da konuk olarak ağırlandı. 
“Yeni Normal Düzende Sosyal Medyanın Getirdikleri” 
başlığı altında bizi bilgilendirme ve geliştirme amaçlı bir 
etkinlikti.

MALİYE KULÜBÜ

MANAGEMENT KULÜBÜ
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Melis Oğuz ile Tasarım Üzerine

Marmara Architecture and Design Club, Melis Oğuz 
ile Tasarım Üzerine adlı semineri 25 Mart tarihinde 
düzenledi. Amaç; tasarım üzerine üyelerin bilgiler 
edinmesi ve kendini geliştirmesi olarak belirlendi. 
Hedef kitlesi endüstriyel tasarım, iç mimarlık, mimarlık 
öğrencileri ve tasarımla ilgilenen kişilerdi.

MARMARA ARCHITECTURE AND 
DESİGN CLUB
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Bağımsız Oyun Geliştiriciler için Topluluklar Neden Önemli?

Amacı, bağımsız oyun geliştiricisi olmak isteyen kişiler için toplulukların neden önemli 
olduğunu anlatmak olan etkinlik 5 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlik oyun geliştiricisi 
olmak isteyen bilgisayar mühendisliği öğrencileri için yapıldı. 

React Native Basics

Amacı, mobil geliştirmede kullanılan en popüler frameworklerden birisi olan react native 
frameworkünün nasıl çalıştığını ve ne gibi avantajlar sağladığını da açıklayan temel bir eğitim 
vermek olan etkinlik 7 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlik, mobil geliştirmeyle uğraşan 
veya uğraşmak isteyen bilgisayar mühendisliği öğrencileri için düzenlendi. Etkinlikte react 
native frameworkünün diğer frameworklere olan avantajlarına ve sağladığı kolaylıklara 
değinildi.

Sektörde Bilgisayar Mühendisliği

Teknoloji şirketlerinin sektörde yazılımcıları işe alırken dikkat ettikleri özellikler nelerdir? 
Yazılımcıların hangi özelliklere sahip olmaları onları ileriye taşır? Bir proje geliştirilirken 
çalışanların dikkat etmesi gereken özellikler nelerdir? Piyasada çalışanların aldıkları maaş 
oranları nelerdir? Sektörde başarılı olmak için gereken özellikler nelerdir? Gibi soruların 
cevaplandığı etkinlik 23 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

Bilgisayar Mühendisliğinde Kariyer

Feyza Eksen’in sektördeki iş tecrübelerinden, kariyer konusunda önemli noktalardan 
bahsettiği ve öğrencilere tavsiyelerde bulunduğu etkinlik 28 Mart tarihinde gerçekleşti. 
Tavsiyelerinin ardından katılımcıların kariyer konusunda ve kendini geliştirme konusunda 
sorularını cevapladı. 

MARMARA COMPUTER SCIENCE 
AND ENGINEERING KULÜBÜ
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Eğitimde Fırsat Eşitliği

13 Mart tarihinde gerçekleşen Eğitimde Fırsat Eşitliği 
etkinliği, Batman Çevrecik İlkokul/Ortaokul ile iş 
birliği içinde gerçekleştirildi. Okulda öğretmenlik 
yapan Mariye Dursun ile iletişime geçip olumlu dönüş 
alındıktan sonra öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
kitap kolilerimizi kulüp üyeleri tarafından hazırlandı ve 
kargo firmasına teslim etmek için onay beklenildi.

AIESEC İstanbul Asya ile Yurt Dışı Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Staj 
Programları

AIESEC üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal ve 
profesyonel staj imkanı sunan, şirketler ve sivil toplum 
kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile 
buluşturan, dünyanın lider yetiştiren en büyük gençlik 
organizasyonudur. Marmara Değişim Kulübü, AIESEC 
ile işbirliği halinde üniversite bünyesindeki öğrencilerin 
AIESEC’ in eğitim ve staj programlarından yararlanması 
sağlanılan bu etkinlik 17 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 
Böylelikle eğitim ve staj programı sonunda üniversite 
öğrencileri yurt dışı imkânlarını yakalayıp birçok sosyal 
sorumluluk projesinden yararlanabilecek.

MARMARA DEĞİŞİM KULÜBÜ
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi

Marmara Değişim Kulübü ve Marmara Kapsül Kulübü 
kadınlar ve erkeklerin özgürlük, sorumluluk açısından 
“insan” olarak eşit olduğunu ve aynı haklara sahip 
olduğunu vurgulamak için iş hayatında önemli 
çalışmalara imza atmış insanları ağırladı.  Bu konuda bir 
farkındalık oluşturmak hedeflenen bu program, 27 ve 
28 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 

MARMARA DEĞİŞİM KULÜBÜ
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Tehahealing

Yönlendirilmiş istek tekniği olan TEHAHEALİNG 
hakkında, bilinçaltını doğru yönlendirmenin ve hayatın 
her alanında başarıya odaklanma hedeflenen etkinlik 
Teathealing Master Eğitmeni Reyhan İLDAŞ ile 23 Mart 
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Eczacılık Sektöründe İletişim Becerlileri Ve Stres Yönetimi

İş hayatında stres yönetiminin nasıl yapılabileceğini 
ve iletişim becerileri ile stres becerilerinin eczacılık 
sektöründeki öneminin öğrenildiği etkinlik; 30 senelik 
sektör deneyiminde, A.B.D.’de ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde ‘’Train the Trainer’’ eğitimlerinı tamamlamış 
ve şu an da Nobel İlaç Şirketinde Eğitim Danışmanlığı 
yapmakta olan Ecz. Taner DÖVEN ile 15 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

MARMARA ECZACILIK KULÜBÜ
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İşaret Dili Atölyesi

Engelleri olmayan bir dünyada yaşamak adına; gündelik 
hayatımızda sıkça kullandığımız ,meslek hayatımızda 
kullanabileceğimiz ve her bir bireyin mutlaka bilmesi 
gereken kelimelerin temel düzeyde kullanımını 
öğrendiğimiz atölyemiz; Kıbrıs Postası TV kanalı ‘Dr. Aslı 
Önay Akçay ile Engelsiz Haber Bülteni’ programında 
spikerlik yapmakta olan ,TİD Eğitmeni ve Tercümanı 
Sayın Dr. Aslı Önay AKÇAY ile 30 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

MARMARA ECZACILIK KULÜBÜ
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Fransa Özelinde Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinin İşlenişi

Etkinliğin amacı, MEB bünyesinde yurt dışında okutulan 
Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin ne durumda 
olduğunun değerlendirilmesidir. Etkinlik kapsamında 
aynı zamanda yurt dışında Türklerin nasıl telakki edildiği 
Fransa özelinde ele alınmıştır. Marmara Eğitim Kulübü 
bünyesinde “Fransa Özelinde Türkçe ve Türk Kültürü 
Derslerinin İşlenişi” etkinliği 29.03.2021 tarihinde 
gerçekleşmiştir.

MARMARA EĞİTİM KULÜBÜ
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Long-Term Learning

Long-Term Learning, lisans düzeyindeki kişilere yönelik 
bir Mikro-MBA (Master of Business Administration) 
programı olarak 13-14 Mart tarihinde düzenlendi. 
Eğitimler her sene çeşitli konularda, toplamda 20 saat 
sürecek şekilde gerçekleştirilir. Bu etkinlikte amaç, 
okulda öğrenilen teorik bilgilerin ötesine geçerek, iş 
dünyasında yapılması gerekenlerin, alanında uzman 
kişiler tarafından katılımcılara sunulmasını sağlamaktı. 
Hedef kitlesi Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak 
belirlendi.

Mentor-Mentee Buluşması

Mentor-Mentee Projesi, gönüllü mezunlar ile istekli 
öğrenciler arasında köprü kurmayı amaçlayan bir 
proje olarak 16 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında daha deneyimli bir kişi (mentor), daha 
az deneyimli bir kişi (mentee) ile eşleşti. Bu projenin 
başlangıcı olan Mentor - Mentee Buluşması etkinliğinde 
online ortamda menteelerle mentorleri buluşturup 
keyifli bir tanışma ortamı oluşturulurdu.

MARMARA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ
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Long-Term Learning

Long-Term Learning, lisans düzeyindeki kişilere yönelik 
bir Mikro-MBA (Master of Business Administration) 
programı olarak 20-21 Mart tarihinde düzenlendi. 
Eğitimler her sene çeşitli konularda, toplamda 20 saat 
sürecek şekilde gerçekleştirilir. Bu etkinlikte amaç, 
okulda öğrenilen teorik bilgilerin ötesine geçerek, iş 
dünyasında yapılması gerekenlerin, alanında uzman 
kişiler tarafından katılımcılara sunulmasını sağlamaktı. 
Hedef kitlesi Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak 
belirlendi.

Tavanarası Sohbetleri

Okulun ve bölümün mezununun ağırlandığı etkinlikte 
konuğun okul hayatını ve sonrasındaki kariyer hayatını 
dinlendi. Katılımcıların sorular sorabildiği etkinlikte 
konuk, tecrübelerinden faydalanarak katılımcıların 
sorularını cevapladı. 

MARMARA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ
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Staj ve Erasmus Semineri

Okulumuzun öğrencilere sağladığı imkanlardan biri olan 
Erasmus Hareketliliği hakkında 20.03.2021 tarihinde 
gerçekleştirilen seminerde; Çevre Mühendisliği Erasmus 
ve Staj Koordinatörü Assist.Prof.Dr. Habibullah Uzun 
konu hakkındaki merak edilen soruları cevapladı. Staj 
ve erasmus hakkında kapsamlı bir bilgi verildi. 100 kişi 
üstü katılımcı sayısıyla etkinlik çevrimiçi(online) olarak 
gerçekleştirildi.

Atık Yağdan Sabun Yapımı Atölyesi

Kimyager Fatih Küçükuysal’ın katılımlarıyla 29.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte; 
evlerde olan atık yağlardan ev ortamında nasıl sabun yapılabileceğini, daha sonra da bu 
sabundan sıvı deterjanın nasıl elde edilebileceği konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Katılan 
öğrencilerden isteyenler eş zamanlı olarak konuşmacıyla beraber sabun yapımına katıldı. 
Pandemi süresince dikkat edilmesi gereken hijyen konusu hakkında detaylı bilgiler verildi.

MARMARA ENVIROMENTAL 
ENGINEERING SOCEITY KULÜBÜ
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Karikatür Atölyesi

Yeni hobilere ve farklı alanlara yönelilen bu online 
süreçte, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, her 
yıl düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması 
seçici kurulunda yer almış, Karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu 
konuk edilerek tecrübelerinden faydalanmayı ve görsel 
bir sanat olan karikatürün bağımlılıklarla mücadeledeki 
rolünü anlamak hedeflenilen bu etkinlik 10 Mart 
tarihinde gerçekleşti. 

Teknoloji Kullanım Bozukluğu Konferansı

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Uzman 
Psikolog Ahmet Yılmaz’ı konuk ederek genel hatları ile 
bağımlılık ve teknoloji kullanım bozukluğu konularında 
kendilerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılan 
etkinlik 12 Mart tarihinde düzenlendi. Etkinlik, Üsküdar 
Üniversitesi Genç Yeşilay kulübü ile ortak planlanıldı.

Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) Akran Eğitimi

Alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında, Yeşilay tarafından verilen 
TBM akran uygulayıcı eğitimlerini almış arkadaşlarımız tarafından verilen 24 Mart tarihli 
eğitimde eğitimde, alkol ve tütün modüllerinde temel olarak bağımlılıkların ne olduğu, 
belirtileri, nasıl korunulacağı ve konular hakkında doğru bilinen yanlışlara değineceğiz. 
Sağlıklı yaşam modülümüzde sağlığımızı korumak ve daha sağlıklı bireyler olabilmek için 
yapılabilecekler hakkında akran eğitimciler sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik 
Marmara Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu ile ortak düzenlenildi.

MARMARA GENÇ YEŞİLAY KULÜBÜ
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MARMARA HUKUK KULÜBÜ

Kadın Çalıştayı

Kadın Çalıştayı, kadın haklarının tarihsel ve toplumsal 
gelişiminin anlatıldığı ve güncel sorunların tartışıldığı 
Marmara Hukuk Kulübü etkinliğidir. Etkinlik, 14 Mart 
2021 tarihinde kadın hakları konusunda toplumsal 
duyarlılığı artırmak amacıyla yapıldı. Etkinlik boyunca 
farklı çalışma alanlarına sahip ancak kadın hakları 
konusunda aktif çalışma yürüten hukukçuların 
sunumları yapıldı. Bu sunumlarda belirli istatistikler 
paylaşıldı. Toplumsal cinsiyet ve kadın cinayetlerinin 
tartışılmasıyla bu sorunlara karşı hukuki koruma 
mekanizmaları işlendi. Siyasette ve iş hayatında kadın 
temasının işlenmesiyle etkinlik sona erdi.”

Marmara Espor Kulübü Gaming Festival Turnuvaları

Amacı; espor turnuvası düzenleyip okulumuzdaki espor oyuncularını bir araya getirmek ve 
birlikte eğlenceli ve aynı zamanda rekabetçi zaman geçirmek olan bu etkinlik 18-23 Mart 
tarihlerine gerçekleşti. Bu etkinlikte okulumuzdaki öğrenciler,  espor turnuvalarında kıyasıya 
yarışıp,  ödüller kazandılar. 

MARMARA ESPOR KULÜBÜ
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Key To Success Zirvesi

Bu yıl, ilkini 15-17 Mart tarihleri arasında Airmeet 
platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilen 
etkinlik, pek çok sektörden firmaların üst düzey 
yöneticileri ile farklı üniversitelerin öğrencilerinden 
oluşan katılımcıları birleştirmeyi amaçladı. Etkinlik 
süresince yenilikçi aktiviteler ile beraber özellikle  bu 
zor süreç içinde de iş dünyasına yeni bakış açıları 
kazandırmayı, öğrencileri sektöre yaklaştırmayı ve etkin 
personel yetişmesine katkıda bulunmayı hedefledi.

İş Geliştirme Vaka Çalışması

Katılımcılara olayları öngörebilme becerisini, analiz 
yeteneğini ve karar alma sürecini geliştirmesi 
bakımından pek çok fayda sunan etkinlik, 26 Mart 
tarihinde gerçekleşti. Öğrenciler, vakaların incelendiği 
bu çalışmalar sırasında aktif rol alarak olayı kavrama 
ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini 
geliştirdiler. Hedef kitlesi üniversite öğrencileri olarak 
belirlendi.

MARMARA İNOVASYON KULÜBÜ



99

İTÜ Çekirdek Kapsül Kulübünde

İTÜ Çekirdek ve üniversite öğrencilerinin yenilikçi projeler 
geliştirmede izleyecekleri yol hakkında instagram canlı 
yayını 4 Martta gerçekleştirildi. Etkinliğin hedef kitlesi 
girişimci üniversite öğrencileriydi. Etkinliğin amacı 
ise Marmara Üniversitesinde girişimcilik faaliyetlerini 
sürdürmek isteyen öğrencilerin kafalarındaki soru 
işaretlerinin giderilmesi ve İTÜ Çekirdek’in tanıtımının 
yapılmasıydı.

Ağırsağlam Mantalite

Amacı yeni nesil girişimcilik faaliyetlerine ilgili üniversite 
öğrencilerinin bu alandaki meraklarını gidermek üzere 
olan sohbet 20 Mart’ta düzenlendi. Hedef; yeni nesil 
girişimciliği, konuğun kendi hayatından kazandığı 
tecrübelerle üniversite öğrencilerine tavsiyede 
bulunması ve üniversite öğrencilerine yeni nesil 
girişimciliği kazandırmak olarak belirlendi. 

MARMARA KAPSÜL KULÜBÜ
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Fikir Atölyesi Ekstra

Discord kanalı tarafından odalara ayrılarak yapılan 
etkinlik 25 Mart’ta düzenlendi. Amaç, Discord 
odalarındaki yeni nesil girişimcilik fikri olan insanların 
fikirlerini geliştirmekti. 

Fikir Atölyesi Etkinliği

Discord kanalı tarafından odalara ayrılarak yapılan 
etkinlik 30 Mart’ta düzenlendi. Amaç, Discord 
odalarındaki yeni nesil girişimcilik fikri olan insanların 
fikirlerini geliştirmekti.  Bu haftanın konusu ‘’Çevre 
Yangınları’’ olup genel sunucuda tartışılıp ve problem 
çözme yetisi kazandırılmaya çalışıldı. Konuk girişimci 
Tunç Berkman’dı. Hedef kitlesi ise bu alanla ilgilenen 
bütün insanlar olarak belirlendi.

MARMARA KAPSÜL KULÜBÜ
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IV. Savunma Sanayi Zirvesi

16 Mart tarihli Savunma sanayi zirvesi etkinliğindeki 
amaç; mühendislik öğrencilerinin sektördeki savunma 
sanayi üzerine kurulu şirketlerde alabildikleri görevleri 
göstermek ve onlara ülkemizde gelişen savunma 
sanayi dallarını gösterip ilham olmaktı. Etkinliğe katılan 
şirketler geliştirmekte oldukları yazılımları, silahları, 
zırhlı araçları, anti füze yangın sistemlerini bizzat 
etkinliğe katılan kişilere tanıtarak bilgi verdi.

MARMARA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Mezun-Öğrenci Buluşması

Fakülte mezunlarından olan ve şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Avustralya Büyükelçiliği’nde 
Üçüncü Sekreter pozisyonunda görevli Mahir Saruhan etkinliğe konuk oldu. Kamu sektöründe 
çalışmayı düşünen öğrencilere yol göstermenin amaçlandığı etkinlik fakülte öğrencilerine 
yönelik olup, 5 Mart’ta gerçekleştirilmiştir. Katılımcımız, Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek 
Memurluğu sınavı tecrübelerini aktardı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde, 6 Martta gerçekleştirilen 
etkinliğin konuğu Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
Merkezi bünyesinde araştırmacı olan Pınar Eldemir oldu. Etkinlik, zoom platformu üzerinden 
gerçekleştirilip, kulüp üyelerine yönelikti. Konuk, cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı olumsuz 
sonuçlar, kadına yönelik şiddet ve hak ihlalleri üzerine sunum yaptı ve saha araştırmalarına 
dair izlenim ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, tartışma oturumuyla sona erdi. 

Uluslararası İlişkilerci Olmak

Bu etkinlikte Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıkışı ve rolü anlatıldı. Uluslararası İlişkiler 
mezunu bir akademisyen ile sahada görevli bir uzman/personel/diplomat olmak arasında ne 
gibi farklılıklar vardır? Nitelikli bir Uluslararası İlişkiler mezunu olmak için ne tür kazanımlar 
edinmek gerekir? sorularının tartışılacağı konferansta konuğumuz TUİÇ- Uluslararası İlişkiler 
Çalışmaları Derneği Genel Koordinatörü Burak Yalım oldu. Etkinlik Marmara Üniversitesi 
öğrencilerine açık olmakla beraber, 14 Mart tarihinde gerçekleşti. Bu etkinlikte Uluslararası 
İlişkiler disiplinine farklı bir pencereden bakmak amaçlanmaktadır.

Sektörde Kariyer Söyleşileri: Bankacılık

Fakülte mezunlarından olan ve şu anda Türk Ekonomi Bankası bünyesinde uzman denetçi 
olarak görev yapan Yavuz Safa Saçan ve Zürich Sigorta Şirketi çalışanlarından Soykan Felamur 
etkinliğe konuk oldu. Bankacılık sektöründe çalışmayı düşünen öğrencilere yol göstermenin 
amaçlandığı etkinlik, 21 Mart tarihinde düzenlendi.

Sektörde Kariyer Söyleşileri: Sivil Toplum

Mezunlarının farklı alanlarda çalışma imkânına sahip olduğu bir fakülteye bağlı öğrenci kulübü 
olarak farklı sektörlerde çalışan deneyimli konukların yer aldığı söyleşi serisinin bu bölümünde 
Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği Genel Başkanı Gökçenur Ataman konuk oldu. 

MARMARA POLİTİCAL SCİENCE 
SOCİETY CLUB
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Sinerji Kariyer Günleri- Sinan EMİR

“Sinerji Kariyer Günleri- Sinan EMİR” adlı etkinlikte, 
konuk Avansas İşe Alım Uzmanı Sinan EMİR bey şirket 
içerisinde oluşan boş pozisyonlar için işe alım uzmanları 
hangi kriterler çerçevesinde hareket eder ve eğitim 
sürecinin işe alımlarda önemi konuları başta olmak 
üzere kendi eğitim sürecinden de bahsettiği etkinlik 4 
Mart’ta gerçekleşti.

Sinerji Kariyer Günleri - Dr. Başak DEMİRYUMRUK DİKİCİ

“Sinerji Kariyer Günleri - Dr. Başak DEMİRYUMRUK 
DİKİCİ “ adlı etkinlikte, konuk Mercedes-Benz İnsan 
Kaynakları Grup Müdürü / İş Gücü Yönetimi Sn. Dr. Başak 
DEMİRYUMRUK DİKİCİ hanım Mercedes-Benz gibi 
evrensel bir markanın İnsan Kaynakları stratejilerinden, 
genel olarak çalışma düzenlerinden ve eğitim sürecinin 
işe alımlarda önemi konuları başta olmak üzere kendi 
eğitim sürecinden de bahsedettiği etkinlik 5 Mart 
tarihinde gerçekleşti.

MARMARA SİNERJİ KULÜBÜ
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Güçlü Kadınlar Zirvesi

 

Marmara Sinerji Kulübü olarak düzenlediğimiz “Güç-
lü Kadınlar Zirvesi” adlı etkinliğinde konuklar; Atasun 
Optik İnsan ve Kültür Direktörü Deniz Bilgiç Atik, Mey 
Diageo İnsan Kaynakları Direktörü Birsen Çevik Akgün-
lü, LC Waikiki İnsan Kaynakları Direktörü Hande Öz-
dağdeviren, Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Ergün 
Koparal, TBWA Group/İstanbul CEO Burcu Kayımtu, 24 
Saate İş Kurucusu Gizem Yasa, Qumpara Kurucusu Banu 
Ahıska, Microsoft Genel Müdür Vekili Berna Yıldız, Dell 
Technologies Genel Müdürü Işıl Hasdemir oldu. Zirve-
de asıl konu kadın yöneticilik üzerineydi. Kadınların yö-
netimde başarı düzeyi, kadın yönetici olmanın avantaj ve 
dezavantajları, yönetimde kadın gücünün önemi, kadın 
istihdamını arttırmak adına ne tür çalışmalar yapılabilir, 
kadın istihdamında markanın önemi gibi birçok başlığı 
dinleyicilerimizle beraber soru-cevap şeklinde tartışaca-
ğımız zirvemizin ilk ve ikinci paneli 8 Mart 2021, üçün-
cü paneli 9 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sinerji Akademi - Ercan TELCİ

Sinerji Akademi, öğrencilerin kişisel ve kariyer gelişimleri 
doğrultusunda, katılım belgeli olarak 17 Mart tarihinde 
yapıldı.

MARMARA SİNERJİ KULÜBÜ
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Küresel Para Haftası – ‘’Finansal Okuryazarlık Eğitimleri, Bütçesini 
Bilen Gençler’’

Bu etkinlik, öğrenci arkadaşların para kazanmaya 
başladıkları dönemden itibaren büyük önem arz 
eden finansal okuryazarlık konusunu Finansal 
Okuryazarlık ve Erişim Derneği Genel Sekreteri Dr. 
Yasemin DEMİRDAĞ ile ele alındı. Küresel Para Haftası 
– ‘’Finansal Okuryazarlık Eğitimleri, Bütçesini Bilen 
Gençler’’ başlıklı etkinlikte zoom üzerinden öğrenci 
arkadaşlarımızla bir araya gelip finansal okuryazarlık 
hakkında merak ettiklerimizi ve paramı nasıl daha 
efektif kullanabileceğimizi konuşuldu.

Sinerji Kariyer Günleri - Hande YAMAN & Sinem SAĞLAMÖZ

 

‘’Sinerji Kariyer Günleri - Hande 
YAMAN & Sinem SAĞLAMÖZ’’ adlı 
etkinlikde, konuklarımız; Eczacıbaşı 
VitrA Karo İnsan Kaynakları İş Ortağı 
Sn. Hande YAMAN hanım ve Eczacıbaşı 
VitrA Karo İnsan Kaynakları Destek 
Sorumlusu Sn. Sinem SAĞLAMÖZ 
hanım bizlere Eczacıbaşı VitrA 
Karo markasının İnsan Kaynakları 
stratejilerinden, genel anlamıyla 
çalışma düzenlerinden bahsettiler. 

MARMARA SİNERJİ KULÜBÜ
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Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü Girişimcilik Sohbetleri-Öğrenci 
Yapar

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü olarak Girişimcilik 
Sohbetleri-Öğrenci Yapar adlı etkinlikte ilham alınan 
girişimleri kulüpte ağırlayarak hikâyeleri dinlendi, 
sonrasında ise öğrencilerin akıllarındaki soruları 
katılımcılarımıza yönelterek kendi girişimcilik 
hikâyelerini yaratmaları hedeflendi. 

MARMARA SİNERJİ KULÜBÜ
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 Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Şiddetle Mücadele

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Şiddetle Mücadele etkinliği 
Mor Çatı Vakfı gönüllüsü Ezgi Hanımın önderliğinde 
kadına şiddeti ve toplumdaki cinsiyet rollerini daha 
iyi anlamak amacıyla 20 Mart’ta düzenlendi. Vakfın 
sahadaki toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kadın sığınma 
evlerinin kuruluş süreçleri sunuldu. Etkinlik sosyoloji 
bölümü öğrencileri başta olmak üzere başvuran 
herkese açıktı.

Sosyal Bilimlerde Güncel Yöntemler ve Yeni Arayışlar

Bölüm için çok değerli ve temel taşlarından biri olan saha 
çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek adına 
bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Sosyal bilimlerde 
araştırma yöntemlerinin nasıl bir şekil aldığı ve genel 
olarak araştırma yöntemleri üzerine kısa bir seminer ve 
soru-cevap etkinliği yapıldı. Etkinlik bölüm hocalarından 
Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan ile Gerçekleştirildi.

MARMARA SOSYOLOJİ TOPLULUĞU



108

Marmara Sosyoloji Mezunları Neler Yapıyor?

Bölümden mezun olan öğrencilerin şu anda ne 
yaptıkları, hangi alanda çalıştıkları ve çalıştıkları alandan 
ne derece memnun oldukları üzerine 28 Mart’ta bir 
sohbet gerçekleştirildi. Bu noktada Marmara’lı olmanın 
iş hayatlarına etkisi oldu mu sorusu üzerinde de duruldu.

MARMARA SOSYOLOJİ TOPLULUĞU
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MSC #GüçlüKadınlar

Kariyerinde yüksek yerlere ulaşmış olan akademisyenleri 
ve iş insanlarını bir etkinlikte toplamayı amaçlayan 
program 8 Martta gerçekleştirildi. Kendini geliştirmeye 
adamış başarılı, emekçi konuşmacıları üyelerle bir araya 
getirip akademik, işletme gibi alanlarda tüyo verip, 
eğitim hayatlarından iş hayatlarına kadar olan süreçte 
yapmış olduklarını anlatmak amaçlandı.

Doğru Zaman Doğru Destek

Günümüzde insanların kariyerlerini, kişisel gelişimlerini 
tamamlamalarını ve kendilerini keşfetmeleri çok 
önemli bir noktadadır ve bu konuda Koçluk, Mentorluk, 
Rehberlik gibi belirli uzman kişiler tarafından 
verilen eğitimler bulunmaktadır. Ancak insanlar 
bu eğitimlerden hangilerini almaları gerektiğini ve 
bu eğitimlerin ne amaçla alındığını bilmemektir. 
Üyelere Koçluk, Mentorluk, Rehberlik gibi eğitimlerin, 
süreçlerin tanıtımını 1 saatlik bir etkinlikte açıklayarak 
kafalarındaki soru giderildi. (10 Mart)

MARMARA STUDENT CAREER CLUB
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Mentoring “Erasmus”

Erasmus programına katılmış ve bunun yanında 
halen programın içinde olan akatılımcılarla yapılan 19 
Mart tarihli bu etkinlik ile beraber üyelere Erasmus 
programının başvuru, işleyiş süreçleri hakkında bilgi 
verildi. 

MARMARA STUDENT CAREER CLUB
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUKİ 
ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ

Fakülteden Adliyeye Yargının Yeniden Yapılandırılması

Etkinliğimizde yeni yargı reformunun getirdiklerinin bir uzman tarafından değerlendirilmesi ve 
yeni yetişmekte olan hukukçuların kendilerini bekleyen değişimler hakkında bilgilendirilmesi 
amaçlandı. Katılımcılarımızın merak ettiği soruların Av. Dr. Ramazan Arıtürk tarafından 
yanıtlandığı ve yargı reformunun yeterliliğinin analiz edildiği söyleşimiz 13 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Mesleki Yol Haritası, Yargı Reform Paketiyle Hukuk Mesleklerine Bakış

Amacı hukuk meslekleri hakkında deneyim kazanmış katılımcılarımızın deneyimlerinden 
faydalanarak öğrencilerimizin kariyer hedeflerine katkı sağlamak olan söyleşi şeklindeki 
programımız 13 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.

Aile erzak yardımı

Amaç; Esenlerde bulunan bir ailenin mutfak ihtiyaçlarını karşılamak olan etkinlik 11 Martta 
gerçekleştirildi. Ailenin evine giderek ihtiyaçlar iletildi.

MARMARA ULTRAASLAN KULÜBÜ
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Diksiyon Atölyesi

Marmara Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından doğru 
ve düzgün bir iletişim sürecinin önemine dikkat çekerek, 
kulüp üyeleri için bir diksiyon atölyesi oluşturuldu. 
Devamlılığı sağlanacak olan bu eğitim sürecinde, doğru 
ve etkili hitabet için eğitmeninin programına bağlı 
kalındı. Eğitim 5, 12 ve 19 Mart tarihlerinde gerçekleşti.

Türk İşaret Dili Eğitimi

İletişim Fakültesine bağlı İletişim Kulübü tarafından ‘İletişimde Engel Yoktur’ sloganıyla 
başlatılan ve yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyelerine yönelik, 6 Mart’ta temel düzeyde Türk 
işaret dili eğitimi verildi. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 
KULÜBÜ
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Photoshop Eğitimi

Çift Pozlama, Karıştırma Seçenekleri Kullanma, Farklı 
Katmanlarla Kompozisyon Oluşturma, Yazı Ekleme 
ve Değiştirme, Şekiller Oluşturma, Sosyal Medya 
Gönderileri Oluşturma gibi photoshop eğitimi için 
belirlemiş olunun bazı konu başlıkları üzerinden gidilen 
eğitimler, 14, 20 ve 28 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Banu Çakar’la Akıllı Kariyer Sohbeti 

Banu Çakar, ülkemizin profesyonel kariyer hizmetleri 
alanlarında (özgeçmiş-ön yazı yazımı, Linkedin profil 
hizmetleri, mülakat, iş arama stratejileri, kariyer 
mentorluğu.vb)  uzmanlaşmış Türkiye’nin ilk ve tek 
Kariyer Markalama (Career Branding) ajansı Smart 
Career Turkey’in kurucusudur. Banu Çakar ile saat 
17 Mart’ta gerçekleştirilen “Akıllı Kariyer Sohpeti” 
etkinliğimizde; özgeçmiş, linkedin, mülakat gibi merak 
edilen konulara değinildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM 
KULÜBÜ
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Yurtdışında Hukuk Kariyeri

Hedef kitlesi Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencileri olan etkinlik 3 Mart tarihinde 
gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı Türkiye’de hukuk 
eğitimi almış öğrencilerin yurtdışında kariyerlerini 
nasıl planlayabilecekleri konusunda yol göstermekti. 
Konuşmacılar İngiltere, Amerika ve Hollanda’da çalışan 
Türk hukukçulardan belirlendi. 

Bireysel Başvuru: Çevre Hakkının Yansımaları

Çevre hakkı ve hakkın koruması bakımından yarışmaya katılacak takımlara bilgi verildi. 
Bununla birlikte hakkın bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar üzerindeki yansımasından 
da bahsedildi. Bu bağlamda devletin çevrenin korunması yönündeki pozitif yükümlülüğü ele 
alındı. Bunun yanında bireysel başvuru formu doldurmaya yönelik olarak da katılımcılara bilgi 
verildi. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KURGUSAL 
DAVA KULÜBÜ
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Ticari Uyuşmazlıklarda Tahkim Öncesi Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklarda tahkim öncesi arabuluculuk 
bakımından yarışmaya katılacak takımlara 
bilgi verilecektir. Etkinlik 19 Mart tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Ticari uyuşmazlıklarda tahkim 
öncesi arabuluculuk başlığı altında arabuluculuk 
nedir, başvuru dilekçesi nasıl hazırlanır, hazırlarken 
nelere dikkat etmeli, arabuluculuk görüşmelerinde 
vekil müvekkil ilişkisi nasıl olmalı konularına değinildi. 
Bunların ardından ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa 
ilişkin konuşmacıların deneyimlerine değinildi. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KURGUSAL 
DAVA KULÜBÜ
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Fakülteden Adliyeye Yargının Yeniden Yapılandırılması

Marmara Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü tarafından 
5 Martta gerçekleştirilen bu etkinlik amacı daha önce 
gerçekleştirilen etkinlikte olduğu gibi TEGV bünyesi 
altında eğitim alan 10-11 yaş aralığındaki çocuklara dalış 
sporu hakkında bilgi vermek, dalışın fen bilimleriyle 
arasındaki bağlantıları anlatmak ve kimlerin, nerede, 
nasıl dalış yapabileceği hakkında bilgilendirmek oldu. 

21 MART Farkındalık Etkinliği

Etkinlik Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Kulübü önderliğinde ülkemizin çeşitli bölgelerinden 
katılım sağlayan 15 üniversitemizin desteğiyle 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 
adına Down Sendromuyla alakalı çevremizdeki insanları, halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık 
kazandırmak adına hazırlandı. 22 cümleden ve 1 slogandan oluşan video etkinliğine Anadolu 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzzet 
Baysal Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi katılım gösterdi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL 
EĞİTİM TOPLULUĞU KULÜBÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUALTI 
SPORLARI KULÜBÜ
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Marmara Üniversitesi Türk-Alman Kulübü

Kulüp bünyesinde; Almanca dilini hem günlük olarak 
hem de akademik hayatta daha iyi kullanmayı hedefleyen 
üyelerle birlikte, kulüp içerisinden bir moderatör 
eşliğinde Almanca konuşma etkinliği gerçekleştirildi. 
Bu etkinlikte; sanat, kültür, eğitim, spor vb. alanlarda 
Almanca sohbetler eşliğinde, Almanca konuşma ve 
dinleme becerilerimizi geliştirmeyi amaçlandı. Etkinlik 
20 Mart’ta gerçekleştirildi.

Kızılay ve Kızılhaç Hareketi

Kızılay, Kızılay’ın kuruluşu ilkeleri hakkında üyeleri bilgilendirmek amaçlı bu etkinlik 27 Mart 
tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlik Microsoft Teams uygulaması üzerinden online olarak 
gerçekleştirildi. Bir eğitmen ve 30 tane gönüllü arkadaşımızın katılımıyla oldu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KIZILAY 
KULÜBÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
 TÜRK-ALMAN KÜLTÜR KULÜBÜ
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İslam Düşünce Geleneği 

Programımızda Üç farklı konuşmacı tarafından 3 
farklı oturumda Fahreddin Razi, İmam Gazali ve İmam 
Maturidi anlatıldı. Bu üç İmamın önce doğdukları yer, 
zaman ve koşullardan daha sonra eğitim hayatlarından; 
etkilendikleri ve etkiledikleri düşünürlerden 
bahsedildi. Temel anlamda İslam dünyasında nasıl yer 
tuttuklarından, nasıl tanındıklarından, haklarında doğru 
bilinen yanlışlardan sebep-sonuç ilişkisi kurularak 
bahsedildi. Etkinliğin sonlarına doğru katılımcılardan 
gelen sorular yanıtlandı ve akabinde kitap tavsiyelerinde 
bulunuldu.

Kur’an-ı Kerim’e Göre Evrim Teorisi

Etkinliğimizde Evrim Teorisi tarafsız bir şekilde ele alındı. Evrim Teorisi hakkında zıt fikirlere sahip 
grupların aynı olaylar hakkındaki farklı fikir ve yorumlarından bahsedildi. Kur’an-ı Kerimdeki 
ayetler ve mealleri okunarak Kur’an-ı Kerime göre Evrim Teorisinin nasıl anlaşılabileceği 
hususunda konuşuldu. Konuşmanın sonunda katılımcılar sorularını yönelttiler ve sorular 
cevaplandırıldı. Sonuç olarak Kur’an-ı Kerimde Evrimin varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir 
ifadeye rastlanmadığı kanısına varıldı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YEDİ 
HİLAL KULÜBÜ
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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Faaliyette eczacı hocamız kendi hayat hikayesi 
ve kariyer yolculuğundan bahsetti.Tıbbi bitkilerin 
tanımı,etkin,güvenilir kullanımı üzerine uyarılarda 
bulunuldu.Tıbbi çay demleme yöntemlerine yer verildi.
Bitki kısımlarından ve temel özelliklerinden bahsedildi.
Çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin farmakolojik etkilerine 
değinildi.Kontrollü ve dikkatli kullanılması gerektiği 
vurgulandı.Temel seviyede bitkilerin nerede,ne şekilde 
kullanılacağı anlatıldı.Katılımcıların sorularına yanıt 
verildi.

Eczacı Hilmi Bakır ile Cilt Bakımı 

Etkinliğimizde öğretim üyesi Eczacı Hilmi Bakır ile 
cilt tiplerinden bahsedildi. Belli başlı kriterlere yer 
verildi. Kişilerin cilt analizi yapıldı.Cilt tipine özel cilt 
bakımı ve rutini üzerine konuşuldu. Sık karşılaşılan cilt 
hastalıklarına yer verildi. Hastalıklara bakış açısı ve yol 
haritası geliştirildi. Katılımcıların sorularına yanıt verildi. 
Ayrıca cilt bakımında tavsiye edilen reçeteler paylaşıldı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YEDİ 
HİLAL KULÜBÜ
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Tıbbi Devadan Ruhi Devaya

Etkinliğimiz konuşmacının moderatör tarafından tanıtılması ile başlayıp daha sonra önceden 
hazırlanmış soruların moderatör tarafından konuşmacıya yöneltilmesiyle icra edildi. Toplamda 
otuza yakın soru konuşmacıya iletildi buna ek olarak yayın esnasında gelen sorular konuşmacıya 
iletildi. Etkinlik toplamda bir saat yirmi dakika sürdü ve konuşmacının kapanış konuşması 
ile sona erdi. Etkinlik esnasında etkinliğin amacı doğrultusunda izleyici ile gerekli bilgiler 
konuşmacı tarafından paylaşıldı. Etkinlik başlangıcından ve bitiminden sonra kulübümüzün 
sosyal medyalarında gerekli paylaşımlar yapıldı. Genç Yeryüzü Doktorları kulübü ile birlikte 
gerçekleşen bu etkinlik, etkinlik sonunda izleyicilerden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda 
bize etkinliğin amacına ulaştığını gösterdi.

Kitap Tahlili-Gençlerle Başbaşa 

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” 
isimli eseri kulüp üyelerimizin katılımıyla online olarak 
üç farklı oturumda tahlil edildi. Programımıza öğrenci 
katılımcılarımız haricinde bir konuşmacı katılmadı. 
Program katılımcıların hepsinin aynı konu üzerine 
fikirlerini beyan etmesiyle icra edildi. Bu faaliyetimizde 
Başgil tanıtıldı ve eserindeki konularla ilgili muhtelif 
kaynaklardan eklemeler yapıldı ve konu başlıkları 
üzerine tartışıldı. Dönemin ve günümüzün diğer 
yazarlarının kitap hakkındaki fikirlerine yer verildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YEDİ 
HİLAL KULÜBÜ
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Bir Seyyahın Gözünden Dünya 

Programımız çeşitli belgesellerin yapımında yer alan 
kıymetli seyyah Abdullah Kibritçiyle soru-cevap yapılarak 
ilerletildi. Kaç ülke gezdiği, hangi ülkeleri gezdiği, kendini 
gezmeye iten güdünün ne olduğu, bu işi yapmaya 
ne zaman başladığı, yaptığı yolculuklarda karşılaştığı 
zorluklara karşı güçlü kalmasını sağlayan motivasyonun 
ne olduğu, genel itibariyle yoksul coğrafyaları tercih 
etmesinin nedeni gibi sorularla beraber kendininkine 
benzer bir hayat sürmek isteyenler için tecrübelerinden 
istifade etmek üzere sorulan sorular cevaplandırıldı. Bu 
seyahatlerde karşılaştığı en ilginç olaylardan bir tanesi 
anlatılarak program sonlandırıldı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YEDİ 
HİLAL KULÜBÜ
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“Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi” 

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kulübü tarafından 14.03.2021 
tarihinde düzenlenen “Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi” etkinliğinde Beyçelik 
Gestgamp Otomotiv A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı Aybike Akgün ağırlandı. Etkinlik, öncelikli 
olarak şirket tanıtımı ile başladı. Sonrasında özgeçmiş nasıl hazırlanmalı ve mülakat teknikleri 
nasıl uygulanmalı konularına uzun bir süre değinildi. Etkinliğin son kısmında yapılan sınav 
yapıldı. Sınavın kazananına Beyçelik Gestgamp Otomotiv A.Ş. tarafından online mülakat 
deneyimi hediye edildi.

Şanlıurfa Eyyübiye Yenice Merkez İlkokulu›na Yardım

Bu etkinlik köy okullarında kısıtlı imkânlarla eğitim-öğretim gören öğrencilere yardım etmek 
amacıyla 5 Mar tarihinde düzenlendi. Şanlıurfa’da tespit edilen Yenice Merkez İlkokulu’nun 1-K 
sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemesi(kalem-silgi-defter-kalemtıraş-boya-resim defteri vs.) 
desteği yapıldı.

MARMARALI KARTALLAR KULÜBÜ

METALURJİ VE MALZEMEN 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Enerji Sektörü ve Günümüzdeki Beklentileri

Üniversitemiz Mekatronik Mühendisliği bölümünün 
ilk mezunlarından ve aynı zamanda kulübümüz ilk 
yöneticilerinden biri olan Aygaz firmasının Ar-Ge 
Merkezinde Otomasyon MÜhendisi olarak görev 
yapan Sayın Mevlüt AYGÜN ile yaklaşık 1 saat 30 
dakikalık bir etkinlik gerçekleştirildi. Sunumda ilk 
önce Sayın AYGÜN bizlere Aygaz’ın ülkemizdeki 
ve dünyadaki pazarını grafikler yardımıyla açıkladı. 
Sonrasında ise Otomasyon Mühendisi olarak 
görev yaptığı Ar-Ge Merkezi’ni tanıttı, yaptıkları 
makinelerin gelişim ve değişim sürecini, yapılmakta 
olan projelerin ise neyi hedeflediğini, kimler 
tarafından desteklediği, araştırma ve geliştirme 
sürecinin ne aşamada olduğunu, öngörülen piyasa 
sürüş tarihini ve bu projede bir mühendis olarak 
hangi görevleri yaptığını açıkladı. Peşinden çalıştığı 
sektörü yani enerji sektöründeki çalışma ortamına 
değindi, işe almak istediği kişilerden neler istediğini 
ve işe alınan kişiyi nasıl bir ortam beklediğini 
açıkladı. Soru cevap kısmında ise katılan öğrenci 
arkadaşlarımızdan sorulan soruları cevapladı. 
Gelen sorulardan örnek verilirse şu sorular soruldu; 
“IOT alanındaki projenizde kontrol kartını siz mi 
ürettiniz?”, “ATEX sertifikası diye bahsettiğiniz 
sertifika nedir, maliyeti yüksek midir?”, “Stajyer 
alım süreçleri ne şekilde ilerlemektedir?” gibi 
sorular soruldu.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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MUPSAlive

MUPSA olarak Serbest Eczacı Merve Müftüoğlu ile 
kolajenler ile ilgili bir sohbet gerçekleştirildi. ‘’Kolajen 
nedir, kimler kullanmalı?’’, ‘’Kolajenin cildimize etkileri 
nelerdir?’’, ‘’Kolajen eksikliği ne gibi durumlara yol 
açar?’’, ‘’Kolajen hakkında doğru bilinen yanlışlar’’ 
konu başlıkları üzerinden ilerlediğimiz sohbette, Ecz. 
Merve Müftüoğlu önderliğinde eczacılık fakültesi 
öğrencilerine kolajenler hakkında bilgiler verildi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü

Ekip arkadaşlarımızla Sosyal Sorumluluk Projesi adı altında 21 Mart Dünya Down Sendromlular 
Farkındalık Günü’nde farkındalık yaratmak ve bilgi vermek amacıyla bir video hazırlandı. Bu 
video ile Down Sendromu hakkında bilgilendirme yaparak toplumsal farkındalık oluşturmak, 
Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek 
hedeflendi. Halk Sağlığı Koordinatörümüz tarafından hazırlanan bilgilendirici metin ekip 
arkadaşlarımız arasında paylaştırıldı ve çekilen videolar kolaj haline getirilerek sosyal medya 
üzerinden paylaşım yapıldı.

MUPSA KULÜBÜ
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EPSA & TWINNET Tanıtım Sunumu

Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA) hakkında 
bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda EPSA birliği 
hakkında genel bilgi verilerek, EPSA kongreleri 
ve projelerinden bahsedildi. EPSA’nın önemli 
projelerinden biri olan TWINNET projesi nedir, 
bize katkıları nelerdir? gibi konulara değinildi. Bu 
sunum ile eczacılık fakültesi öğrencilerine European 
Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) 
tanıtıldı ve EPSA hakkında daha fazla bilgi verildi.

Şanlıurfa Eyyübiye Yenice Merkez İlkokulu›na Yardım

Bu etkinlik köy okullarında kısıtlı imkânlarla eğitim-öğretim gören öğrencilere yardım etmek 
amacıyla 5 Mar tarihinde düzenlendi. Şanlıurfa’da tespit edilen Yenice Merkez İlkokulu’nun 1-K 
sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemesi(kalem-silgi-defter-kalemtıraş-boya-resim defteri vs.) 
desteği yapıldı.

MOTOSİKLET KULÜBÜ

MUPSA KULÜBÜ
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Covid 19 ve Etik Problemler

Etkinlik Dr. Esra Aksoy tarafından gerçekleştirildi. 
Dünyayı ve ülkemizi uzun bir süredir etkisi altına 
almış olan Covid 19 hastalığının insanlar üzerindeki 
etkisi ve bu etkilerin evrensel insan hakları ve ahlakı 
üzerinde ki olumlu ve olumsuz yönlerini tüm üniversite 
öğrencilerinin katılımı ile eleştirel bir gözle ele almak 
temel amaçların arasındaydı. Etkinlik 16 Mart tarihinde 
gerçekleşti

Sulu Boya Atölyesi

Etkinliğimiz tüm üniversite öğrencilerine yönelik 
gerçekleştirildi. Şöyle zor bir dönemde öğrenci olmanın 
getirmiş olduğu stres ve sıkıntılardan birkaç saatliğine 
de olsa uzaklaşmanın tüm öğrenci arkadaşlarımız için 
bir gereklilik olduğunu düşünerek, 26 Mart tarihinde 
böyle bir etkinlik düzenlendi. 

NEVA KULÜBÜ
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‘’120’’ Film Tahlili

Etkinlik Prof. Dr. Mustafa Özel eşliğinde, 29 Mart 
tarihinde tüm üniversite öğrencilerine yönelik 
gerçekleştirildi. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu 
Cephesi’ne gönüllü olarak cephane taşıyan 120 Vanlı 
çocuktan 98’inin dönüş yolculuğunda donarak şehit 
oluşunun hikâyesinin film versiyonu üzerinde duruldu.

NEVA KULÜBÜ
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Sezer ORTADAĞ ile Minik Notalar

Hedef kitlesi eğitim fakültesinde okuyan öğretmen 
adayları olan etkinlik, 19 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 
Etkinlikte milli eğitim bakanlığı tarafından çizgi ötesi 
öğretmen olarak seçilen Sezer Ortadağ’ın sınıfında 
yaptığı çalışmalar anlatıldı. 

Okul Öncesi Dönemde Bilinçaltı Kodlamalar

Psikolojik danışman olarak görev yapan Oktay 
Aydın’dan özellikle okul öncesi dönemde bilinçaltı 
kodlamalar nedir? Nasıl oluşturulur? Bu kodlamaları 
pozitife çevirmek için biz öğretmenlere ve ebeveynlere 
düşen görevler nelerdir? Bu konularda aydınlanmak için 
25 Mart tarihinde canlı yayın gerçekleştirildi. 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ
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Aile Katılımı ve Eğitimi

Çocukların her yönden sağlıklı olarak gelişimini 
sürdürebilmeleri için ilk gözünü açtıkları yer olan aile 
kurumu pek hayli öneme sahiptir. Anne, babaların, 
çocuğun bakımını üstlenen bireylerin çocuğun gelişimi, 
bakımı, eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olması gerekir. 
Öğretmen adaylarına da aile eğitimi konusunda büyük 
sorumluluk düşmektedir. Bu konu hakkında daha çok 
fikir sahibi olmak için bu etkinlik 31 Mart tarihinde 
gerçekleştirildi. Ebeveynler öğretmenle iş birliği içinde 
olursa her şey çocuk için daha sağlıklı ilerleyecektir, 
ailelerin bu konu hakkında bilgi sahibi olması 
gerekmektedir. Ailenin tüm tutum ve davranışları 
çocukta etki yaratmaktadır. Çocuk içine doğduğu ve 
büyüdüğü evde ilk öğrenmelerini gerçekleştirecektir. 
Öğretmenlerin de bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları 
çocuk için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Aile katılım 
çalışmaları nedir? Nasıl gerçekleştirilir? gibi konular da 
konuşuldu.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ
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Speaking Club III

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin üçüncüsü 4 Mart 
2021 tarihinde gerçekleşti. Speaking Club etkinliklerimiz 
süresince katılımcılarla ile interaktif bir şekilde İngilizce 
sohbet ederek yabancı dilin geliştirilmesi amaçlandı. 
Speaking Club etkinlikleri iletişim odaklı olup, katılımcı 
odaklı ilerledi. 

Speaking Club IV

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin üçüncüsü 4 Mart 
2021 tarihinde gerçekleşti. Speaking Club etkinliklerimiz 
süresince katılımcılarla ile interaktif bir şekilde İngilizce 
sohbet ederek yabancı dilin geliştirilmesi amaçlandı. 
Speaking Club etkinlikleri iletişim odaklı olup, katılımcı 
odaklı ilerledi. 

PAZARLAMA KULÜBÜ
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Speaking Club VI

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin altıncısı, sayın 
Arş. Gör. Melisa KARAKAYA ARSLAN eşliğinde 25 Mart 
2021 tarihinde devam etti. Speaking Club etkinlikleri 
süresince katılımcılarımızla ile interaktif bir şekilde 
İngilizce sohbet ederek yabancı dilimizi geliştirmeyi 
amaçlandı. Speaking Club etkinliklerimiz iletişim 
odaklı olup, yabancı dil (İngilizce) gelişimine katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir.

Markalar Fısıldıyor Brisa Vakası 

Geçtiğimiz sene bünyesindeki birçok marka ile 
etkinlikler düzenlenen ve vaka analizlerinin yapıldığı, 
dijital bir eğitim platformu olan Markalar Fısıldıyor 
ile bu sene de etkinliklere devam edildi. Dijital Vaka 
Kütüphanesi’nde bulunan, Brisa markasına ait ‘’Pazarda 
Rekabet Avantajı’’ konulu vakayı Brisa CFO&#39;su 
(Finansal İşler Müdürü) Reşat Oruç önderliğinde ele 
alacağız. Bu etkinliğimiz ile üniversitelerde bulunan 
lisans ve lisansüstü katılımcılarımızı, online platformlar 
üzerinden Brisa markası ile buluşturmayı ve vaka analizi 
ile katılımcılara örnek olay üzerinden değerlendirme 
yaptırabilmek amaçlandı.

PAZARLAMA KULÜBÜ
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Beyazperde Sohbetleri

 11.03.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Truman Show film 
analizi etkinliğimiz öncesinde kulüp içindeki üyelerimize 
duyuruldu. Sonrasında etkinlik öncesinde katılımcıları-
mız tarafından film bireysel olarak izlendi. Etkinliğimiz 
kulüp içinde yeni üyelerimizin de katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Bu sayede filme dair göremediğimiz farklı bakış 
açıları ve alana dair ufuk açan fikirlere ulaşıldı. Kulüp 
için katılım ve paylaşım arttırılırken alana dair ilgi de 
artırılmış oldu.

Ruha Saplanmış Kıymık: Travmanın Gölgesi

The Best Offer film analizi etkinliğimiz 18.03.2021 
tarihinde Oktay Şılar hocamız ve değerli 
dinleyicilerimizin katılımıyla Google Meet üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Etkinlik öncesinde katılımcılarımız 
bireysel olarak filmi izlemişlerdir. Etkinlik sırasında 
katılımcıların da katkılarıyla film birçok farklı açıdan 
ele alınarak incelenmiştir. Böylece izleyicilerin fark 
edemediği noktalar da aydınlatılarak yeni bir bakış açısı 
kazanılması sağlanmıştır.

PSİKOLOJİ VE GELİŞİM KULÜBÜ
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Psikolojik Danışmanın Penceresinden Ebeveyn

Etkinliğimiz 29.03.2021 tarihinde Doçent Dr. Müge 
Yüksel hocamızın bilgileri ışığında gerçekleştirilmiştir. 
Etkinliğimizde psikolojik danışmanların ya da psikolojik 
danışman adaylarının çalışacakları kurumlarda 
ebeveynlerle kuracakları iletişim süreçleri gözler önüne 
serilmiştir. Çocuk ve ergenlerin ihtiyaçlarını görmeyi 
sağlamanın yolları belirtilmiştir. Ebeveyn-çocuk ve 
psikolojik danışman üçgeni çerçevesinde konular 
açıklanmıştır.

PSİKOLOJİ VE GELİŞİM KULÜBÜ
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Kişilerarası İlişkilerde Mutlu Olmanın Yolu: Bilinçli Farkındalık

Hayatımızdaki en önemli kararlardan biri olan evlilikte; 
eşler arasında huzurun tesis edilebilmesi ve mutluluğun 
aşılanabilmesi için bilinçli farkındalık kaçınılmazdır. Bu 
bağlamda özellikle genç neslin sağlıklı ve dengeli bir 
evlilik inşa edebilmesi ve sürdürebilmesi arzusu bizlerin 
bu etkinliği tasarlamasına vesile oldu. Üniversite 
öğrencilerine ve kulübümüzün çeşitli yaş gruplarından 
takipçilerine yönelik olarak, instagram üzerinden 
gerçekleştirilen 3  Mart tarihli bu etkinlikte çok  Prof. 
Dr. Mehmet Engin Deniz ağırlandı. 

Psikoloji ve İrfan Kulübü İrfan Akademi

Psikoloji ve İrfan Kulübü bünyesinde Nesrullah Okan 
önderliğinde düzenlediğimiz ve bu yıl üçüncüsü online 
olarak gerçekleştirilen “İrfan Akademi” de “Lisansta 
öğrendiğim bana yetmez!” diyen arkadaşlarla 10 
Mart’ta buluşuldu. İrfan Akademi; akademik anlamda 
kendini geliştirmeye lisans düzeyinde başlamak 
isteyen arkadaşlarımıza özel olarak, tartışma, eleştirel 
düşünme, araştırma yapma becerilerinin kazanılması ve 
geliştirilmesi anlamında Psikoloji ve İrfan Kulübü’nün 
önemli bir ayağı olarak yeni dönem etkinliklerimiz 
içerisinde yer almaktaydı. 

PSİKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
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İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif Ersoy Bilgi Yarışması

İnsan tarih boyunca geçmişiyle geleceğini inşa etmiştir. 
Bu toprakların Türk yurdu olduğunu her daim hatırda 
tutmamızı sağlayan, okuyan her kalbi titreten, tarihimize, 
vatanımıza, bize ait en önemli değerlerimizden biri 
olan İstiklâl Marşı’nı kaleme alan Mehmet Âkif Ersoy’u, 
İstiklâl Marşımızın kabul yıl dönümünde anmak, onun 
hayatıyla geçmişimizi yeniden hatırlamak geleceğimizi 
inşa etmede oldukça önemli. Bizler de Psikoloji ve 
İrfan Kulübü olarak bu kıymetli günde Mehmet Âkif’in 
hayatına, eserlerine ve kişiliğine dair ufak bir yarışma 
vesilesiyle kazanan üç kişiye Mehmet Âkif’in Safahat 
adlı yapıtı hediye edildi. 12 Mart 2021 Cuma günü saat 
14.00’da yapıldı, 15 sorudan oluşacak bilgi yarışmamıza 
katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 12 Mart 
günüydü.

 İrfan Söyleşileri-3 (İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif)

Akıllarımızda Vatan ve Millet Şairi olarak yer edinen 
büyük üstad Mehmet Akif ERSOY’u İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 100. yıl dönümünde anmak, kalemini bir 
kılıç kadar keskinleştirerek uğruna savaştığı değerleri 
bilfiil anlamak üzere 12 Mart günü “İrfan Söyleşileri-3” 
etkinliği gerçekleştirildi.

PSİKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
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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. 14 Mart 2021 tarihli oturumda; Eğitimini 
almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen, 3- 
20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/
veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimi olan grup 
terapileri üzerinde duruldu.

Makale Tahlilleri – 2

Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez 
düzenlenen “MAKALE TAHLİLLERİ” isimli etkinliğin 
bu oturumunda “Soğuk Savaş Döneminde Amerikan 
Toplumunda Kadın Olmak: Sylvia Plath’ın Günceleri’nde 
Toplumsal Cinsiyet” başlıklı makalesi ele alındı. Hedefi, 
gerek ders esnasında gerekse sınav zamanlarında 
sıkça muhatap olduğumuz makaleleri analiz etme 
becerilerimizi geliştirmek, bir makalenin doğuşundan 
tamamlanışına kadar geçirdiği serüveni birinci ağızdan 
dinlemek, farklı bakış açıları ve örnekler üzerinden 
inceleyebilmek, makale okurken sonuna kadar ulaşıp 
ne okuduğunun farkında olan okurlardan olabilmekti. 

PSİKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
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Psikoloji ve İrfan Kulübü İrfan Akademisi

Psikoloji ve İrfan Kulübü bünyesinde Nesrullah Okan 
önderliğinde düzenlediğimiz ve bu yıl üçüncüsü online 
olarak gerçekleştirilen “İrfan Akademi” de “Lisansta 
öğrendiğim bana yetmez!” diyen arkadaşlarla 24 
Mart’ta buluşuldu. İrfan Akademi; akademik anlamda 
kendini geliştirmeye lisans düzeyinde başlamak 
isteyen arkadaşlarımıza özel olarak, tartışma, eleştirel 
düşünme, araştırma yapma becerilerinin kazanılması ve 
geliştirilmesi anlamında Psikoloji ve İrfan Kulübü’nün 
önemli bir ayağı olarak yeni dönem etkinliklerimiz 
içerisinde yer almaktaydı.

PSİKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
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Sağlıklı Sohbetler

Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini 
öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ temasını 
yeni konuğu Efecan Altuncu oldu. Marmara Üniversitesi 
Sağlık Yönetimi mezunu olan konuk şu an bizlerin 
bulunduğu sıralardan geçerek kariyer hayatındaki 
başarılarına ulaşana kadar olan yolculuğunu, bilgi ve 
deneyimlerini katılımcılara aktardı. İki oturum şeklinde 
gerçekleşecek olan etkinliğin ikinci oturumunda ise 
öğrenciler konuğa sorularını yöneltebildiler.

 Eve Sığan Belgeseller

Evde vakit geçiilen bu dönemlerde hem üyelere 
katkıda bulunabilecek, onları bilinçlendirebilecek hem 
de bilinçlendirilen konularla ilgili konuşup bilgileri 
pekiştirebilecek bir etkinlik düzenlendi. Temanın ikinci 
etkinliğinde TRT Belgesel’in ‘’Küresel Tehdit: Kovid-19 
| Çin’in Amansız Savaşı’’ bölümünü izlenilip, 27 Mart 
tarihinde konu hakkında tartışılıp görüşler belirlendi.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ 
KULÜBÜ
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Bir Kap Mutluluk

Sokakta yaşayan hayvanların özellikle soğuk havalarda 
bir kap mamaya ihtiyaçları olduğunu düşünerek gönüllü 
olarak alıp biriktirilen mamalar etkinliğe katılanuklüp 
üyelerimizle birlikte kedi ve köpeklerin en çok 
bulunduğu Kadıköy sokaklarında, hazırlanan kaplara 
koyarak karınlarını doyurmak ve insanlara farkındalık 
yaratmak amacıyla düzenledi. Sosyal mesafe kuralları 
ve hijyen dikkate alınarak kontenjanı 10 kişi olarak 
gerçekleştirilen mama dağıtımında her katılımcı kendi 
maske ve eldivenini karşıladı. Etkinlik sırasında mama 
dağıtımı videoya alınıp sosyal medyada da bir farkındalık 
yaratmak amacıyla paylaşım sağlandı.

Sağlıklı Sohbetler

Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini 
öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ temasının 
sıradaki konuğu Betül Çoşkun oldu. Marmara 
Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunu olan konuk şu 
an bizlerin bulunduğu sıralardan geçtiği için eğitim 
hayatında yaşadığı zorluklardan, mezun olmadan 
yapmamız gerekenlerden, kariyer hayatındaki başarı 
basamaklarını nasıl çıktığından bahsederek, bilgi ve 
deneyimlerini katılımcılara aktardı. 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ 
KULÜBÜ
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Müzik Dinletisi

Marmara Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Kulübü tarafından 
pandemide evlerimizde bunaldığımızda bu günlerde 
müzisyen arkadaşlarımız Burak Bahçe ve Barış Şahin ile 
28 Mart tarihinde bir müzik dinletisi. 

SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
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Marmara Üniversitesi Online Satranç Turnuvası

Üniversitemizdeki satranç oynamak isteyen 
öğrencilerin turnuvaya katılarak hem sosyalleşmesini 
hem de satranç ile aralarındaki bağın güçlü kalması 
amaçlanmıştır. Turnuvanın yapılma hedefi oynayan 
oyuncuların antrenman yapması ve satranca ilgisi 
olan kişileri birleştirmekti. 28 Mart’ta gerçekleştirilen 
etkinliğin hedef kitlesi Marmara üniversitesindeki 
satranca ilgi duyan ve öğrenmek isteyen tüm 
öğrencileri kapsadı.

Yuvarlak Masa Toplantısı

Bölgede devam eden savaşlar bağlamında; Suriye iç savaşı, Filistin-İsrail Sorunu, PKK-PYD 
sorunu, Lübnan Savaşı, Türk-Yunan egemenlik tartışmalarının değerlendirildiği ayrıca Kıbrıs-
Libya meselesine değinildiği “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Hakları” konulu Yuvarlak Masa 
toplantısı Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner eşliğinde 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

STRATEJİK DÜŞÜNCE TOPLULUĞU 
KULÜBÜ

SANTRANÇ KULÜBÜ
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 Çocuklar Sıralarında Gülsün Diye Sıra Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’da öğrenim görmekte olan öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında bir nebze 
de olsa katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Küçük kardeşlerimize elimizin 
minik ellerine eldiven , üşümesinler diye bot, mont, bere, kaşkol, sınıflarına perde ve ihtiyaç 
duydukları kırtasiye malzemelerini gönüllülerle beraber hazırlandı. (16.03.2021)

Çocuklar Sıralarında Gülsün Diye Sıra Trabzon›da

Urfadan sonraki durak Trabzon. Bir yılı aşkın süredir hayatımızı aksatan salgın, paket paket 
biten maskeler, yeni yasaklar, alışamadığımız normaller. Bir açılıp bir kapanan okullar ve alışma 
döneminde sınıflarında maskesiz, zihinlerinde alışılamayan burukluk hissiyle oturan miniklerimiz 
için yardım kampanyası gerçekleştirildi. (30.03.2021)

Üniversite Arama Kurtarma Ekibi Yangın Uygulaması Eğitimi

Herhangi bir afete karşı hazır olmak için üniversite için kurulan 15 kişilik arama kurtarma 
ekibinin “COVID-19 Pandemi kuralları çerçevesinde” Yangın eğitimlerinin uygulamalı eğitiminin 
12 Mart’ta geçen yılda olduğu gibi gerçekleştirildi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına 
uyarak, E-Devlet üzerinden HES kodlarını sorgulayarak ve katılımcılara COVID-19 Beyan formu 
doldurtarak gerçekleştirilmiştir. Etkinlik Göztepe kampüsü Açık basketbol sahasında ateş 
kutusu içinde ateş yakılarak kkt ile söndürme yapıldı.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
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T’More Web Semineri

T’More adını verilen bu web seminerleri serimizin 
üçüncüsünde VGE Tekstil Kurucusu Veda Girgin 
Eroğlu’nun kendi firmasını kurarak gösterdiği mesleki 
girişimcilik tecrübelerini Tekstil Mühendisliği öğrencileri 
ile payladığı seminer 27 Mart tarihinde gerçekleşti. 

MÜTEKS Film Gecesi

Pandemi günlerinde dijitalleşen etkinliklerden biri de 
online olarak katılım sağlanan film gösterimleri oldu. 
MÜTEKS tarafından 28 Mart tarihinde film gösterimi 
gerçekleştirildi.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Güvenli İlişkiler ve Flört Şiddeti

Marmara Tıp Fakültesi öğrencilerinin çoğunlukla şiddet olarak bile görülmeyen ve en yakınları 
tarafından maruz bırakıldıkları flört şiddetine karşı bilinçlendirilmesi hedeflenen etkinlikte 
‘Güvenli alan nedir?’, ‘Onay inşası nedir?’, ‘Şiddet döngüsünden nasıl kurtulabiliriz?’ gibi sorular 
cevaplandırıldı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Proje Koordinatörü Açelya Uçan’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen program, 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

 Geçmişten Günümüze İnsan Üzerindeki Deneyler

Temel amacı tıp öğrencilerine araştırmalar ve etik 
değerleri hakkında daha detaylı bilgiler vermek olan 
bu etkinlikte, insan üzerindeki deneylerin geçmişten 
günümüze tarihçesi ele alındı ve bahsedilen bu deneyler 
etik değerler üzerinden değerlendirildi. Program, 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana 
Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Şefik Görkey’in katılımlarıyla 
23 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ
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8 Mart Emekçi Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü’nde farklı okul ve 
kurumlardan çağırılan, alanında uzman hocaların 
“Günümüzde kadın olmak, akademide kadın olmak” 
üzerine fikirlerini dinlemek, onlarla sohbet etmek 
amaçlı etkinlik kadın erkek tüm okul öğrencilerine açık 
olarak 8 Mart’ta gerçekleştirildi. 

BM ve Koruma Sorumluluğu

Birleşmiş Milletlerin dünya genelinde barışı sağlama 
görevi kapsamında koruma sorumluluğu kavramını 
tartışıldığı etkinlik 23 Mart tarihinde gerçekleştirildi. 
Uluslararası İlişkilerde önemli bir yer tutan bu kavram 
örnekler üzerinden incelendi. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
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Gençliğe Yönelik AB Fırsatları ve Gençlik Programları

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 
fakülte öğrencilerimizi bilgilendirmeyi hedefleyen bir 
etkinlik 31 Mart’ta gerçekleştirildi. Bu etkinlik ile Bakan 
Yardımcımız Faruk Kaymakcı ve bakanlık yetkilileri 
bizzat projeler hakkında bilgilendirme yapacaktı. Ayrıca 
bakanlıkta kariyer hedefi olan öğrencilerimizi için de 
süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
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Yerel Kürsü-8 Mart Dünya Kadınlar Günü (Güçlü Kadın Yönetici)

Etkinlik kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe 
Özel olarak gerçekleştirilen programda “Güçlü Kadın 
Yönetici” başlığı ile kadınların yönetim alanlarında 
yaşadıkları tecrübeleri dinlendi. Yine bu bağlamda 
katılımcıların da merak ettikleri sorular ile etkinliğimizi 
devam ettirdi. Yerel Kürsü başlığı altında yaptığımız bu 
etkinliklerde özellikle “Yerel Yönetimler” bölümü başta 
olmak üzere bağlantılı bölümlerden ilgili arkadaşlara 
yönelik tecrübe aktarımı gerçekleştirildi.

Kadınların Siyasetteki Temsili

Etkinliğimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasına özel 
olarak 11 Mart’ta gerçekleştirildi. KADER Genel Başkanı 
Nuray Karaoğlu ile Kadınların Siyasetteki Temsili üzerine 
söyleşi şeklinde gerçekleşecekti. Konu ile bağlantılı 
olarak etkinliğimizin amacı kadınların siyaset hayatında 
ne boyutta temsil edilmesi meselesi üzerine duruldu. 
Etkinliğimizin hedef kitlesi öncelikle Yerel Yönetim 
öğrencileri olmak üzere ilgi duyan herkese yönelik 
olarak planlandı.

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİR 
POLİTİKALARI KULÜBÜ



148

Küresel Şehir Kavramı ve İstanbul’un Küresel Şehirler Arasındaki Yeri

Bu etkinlik kapsamında bölüm hocalarımızdan olan 
Prof. Dr. Recep Bozdoğan ile Küresel Şehir Kavramı ve 
Küresel Şehirler Arasında İstanbul’un yeri üzerine 16 
Mart tarihinde bir seminer düzenledi. Program öncelikle 
Yerel Yönetimler bölümü öğrencilerini hedeflemekle 
beraber ilgili bölümlere de açık olarak gerçekleşecekti. 
Amaç Küresel Şehir kavramının tanımı ve İstanbul’un 
bu bağlamda bulunduğu konumun aktarılması olarak 
belirlendi.

 Yerel Kürsü18 Mart Özel Etkinliği

18 Mart Özel programda Türkiye İzcilik Federasyonu 
Başkanı Hasan Subaşı ile birlikte günün anlam ve 
önemine özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Türkiye İzcilik 
Federasyonu’nun “Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı” 
üzerinden Çanakkale üzerine konuştu. 

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİR 
POLİTİKALARI KULÜBÜ
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Gönüllülük Kavramı ve Kızılay Örneği

Etkinlik kapsamında Kızılay Derneği Gönüllü Yönetimi 
Müdürü Arif Muştu ile birlikte “Gönüllülük” kavramı 
üzerine konuşuldu. Gönüllülük meselesi ile alakalı 
Kızılay’ın yaptığı etkinlikler, gönüllü olma süreci ve bu 
süreçte yaşanan tecrübelere değinildi. Etkinlik 24 Mart 
tarihinde gerçekleşti.

Yerel Kürsü | Akademik Yazım Dili

Etkinlik kapsamında “Akademik Yazım Dili” üzerine 
31 Mart tarihinde, Arş. Gör. Aydın Akpınar ile eğitim 
şeklinde bir seminer gerçekleştirildi. Eğitim içeriği 
olarak: Akademik Araştırma Nasıl Yapılır? Akademik 
Yazı Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir? gibi meselelere 
değinildi. 

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİR 
POLİTİKALARI KULÜBÜ
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MART 2021
SAYI:4

2020- 2021 eğitim öğretim yılı sürecinde Marmara 
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın 
Üniversitemiz öğrenci kulüpleri ve akademik birimlerimiz 
ile işbirliğince yürütülen online faaliyetlerin istatistiği 
aşağıda sunulmuştur. İstatistiki verilerde görüldüğü gibi 
kulüplerimiz, online sürece hızlı bir şekilde adaptasyon 
sağlayarak, etkinliklerin sayısının yanı sıra çeşitlilik 
ve kalitede çıtayı yükselttikleri görülmektedir. Buna 
göre, 823 etkinlik içerisinde; Aralık ayı itibariyle etkinlik 
faaliyetleri artmakta, Mart ayında ise en yüksek nicel 
veriye ulaşılmaktadır. Bülten hazırlandığı süredeki Nisan 
ayı verilerini de ekledik.

AYLARA GÖRE ETKİNLİK SAYILARI

AKADEMİK/İDARİ BİRİM ETKİNLİK TÜRLERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZİN 
İSTATİSTİKİ VERİLERİ
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MART 2021
SAYI:4

KULÜP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK TÜRLERİ

GENEL ETKİNLİK ORTAMI KULLANIM BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZİN 
İSTATİSTİKİ VERİLERİ



152

MART 2021
SAYI:4

Adres Bilgileri
Web adresi https://sks.marmara.edu.tr/

e-posta adresi kultur@marmara.edu.tr

Telefon  +90 (216) 777 1334

Adres
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 34722 / Kadıköy - İstanbul
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