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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 Nisan ayının 
sonuna kadar online ortamda 1000 faaliyetin onbinlerce öğrenciye ulaşması, Üniversitemiz ve 
kulüplerimizin başarısının en büyük göstergelerinden biridir.

Aralık Ocak ve Şubat, Mart aylarında pandemi şartları gereğince öğrenci kulüplerince online 
olarak yapılan faaliyetler, Öğrenci Kulüpleri Bülteninde çağdaş ve yenilikçi bir tasarımla 
tanıtılmıştır. Aynı şekilde Nisan 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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Kumar sorunuyla mı uğraşıyorsunuz? 
Size yakın birinin kumar problemi mi var?
Uyarı işaretlerini ve belirtileri keşfedelim ve nasıl durduracağımızı öğrenelim. 

Kumar bağımlılığı nedir?
Kumar sorunu hayatın her kesiminden herkesin başına gelebilir. Kumar oynamak eğlenceli, 
zararsız bir oyalanmadan ciddi sonuçları olan sağlıksız bir saplantıya dönüşebilir. İster spor, 
kazı kazan kartları, rulet, poker ister bahis oynayın - bir kumarhanede, pistte veya çevrimiçi 
olarak –kumar sorunu ilişkilerinizi ciddi olarak zorlayabilir, işinizi yapmanızı engelleyebilir ve 
hatta mali felaketlere yol açabilir. Kumar oynamak için, büyük borçlara girebilir, para çalabilir 
kısaca asla yapmayacağınızı düşündüğünüz şeyleri bile yapabilirsiniz. 

Patolojik kumar, saplantılı kumar veya kumar bozukluğu olarak da bilinen kumar bağımlılığı, 
bir dürtü kontrol bozukluğudur. Kumar bağımlısıysanız, siz veya sevdikleriniz için olumsuz 
sonuçları olsa bile kumar oynama dürtüsünü kontrol edemezsiniz. Üzgün ya da sevinçli, zengin 
ya da fakir olsanız da kumar oynarsınız ve sonuçlarından bağımsız olarak kumar oynamaya 
devam edersiniz. 
Tabii ki, tamamen kontrolden çıkmadan da kumar problemi yaşayabilirsiniz. 
Sorunlu kumar, hayatınızı bozar. Hayatınızda ciddi sonuçlara yol açmasına rağmen kumar 
oynamaya devam ediyorsanız, kumara daha fazla zaman ve para harcıyorsanız, kayıplarınızın 
peşinden koşmakla meşgulseniz, bir kumar sorununuz var demektir. 
Kumar bağımlılığı veya sorunu genellikle diğer davranış veya duygu durum bozuklukları ile 
ilişkilidir. Birçok sorunlu kumarbaz aynı zamanda madde bağımlılığı sorunları, yönetilemeyen 
dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, stres, depresyon, kaygı veya bipolar bozukluktan 
şikayet ediyor olabilir. Kumar sorununun üstesinden gelebilmek için, altta yatan diğer sorunları 
da ele almak gerekir. 

Kumar Sorunuyla İlgili Efsaneler ve Gerçekler

Efsane: Sorunlu bir kumarbaz olmak için her gün kumar oynamak zorundasın.
Gerçek: Sorunlu bir kumarbaz, sık veya seyrek kumar oynayabilir. Kumar oynamak hayatınızda 
sorunlara neden oluyorsa bu bir sorun olmuş demektir. 

Efsane: Kumarbazın parası yetiyorsa, kumar oynamak gerçek bir sorun değildir.
Gerçek: Aşırı kumar oynamanın neden olduğu sorunlar sadece finansal değildir. Kumar 

KUMAR BAĞIMLILIĞI
         Uzm. Klin. Psikolog Lida Özdener     

Marmara Üniversitesi Medikososyal Merkezi
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oynamak için çok fazla zaman harcamak, ilişki ve yasal problemlere, iş kaybına, depresyon ve 
kaygı gibi ruhsal sorunlara ve hatta intihara yol açabilir.

Efsane: Kumar problemi yaşamak, zayıf iradeli, sorumsuz veya zeka problemi olan kişilerde 
görülür.
Gerçek: Kumar sorunu, her zekâ düzeyinden ve her meslekten insanı etkileyebilir. Sorumluluk 
düzeyi ve iradesi yüksek kişilerde kumar sorunu geliştirebilirler.

Efsane: Aslında kumarbazların eşleri genellikle onları kumar oynamaya iter.
Gerçek: Kumarbazlar genellikle davranışlarını akla uygunlaştırmaya çalışırlar. Başkalarını 
suçlamak, eylemlerinin sorumluluğunu almaktan kaçınmanın bir yoludur.

Efsane: Kumarbazın borcu çok birikirse, borcunu halletmesine yardım etmelisiniz.
Gerçek: Hızlı çözümlerle problemi halletmek yapılacak en doğru doğru şey gibi görünebilir. 
Bununla birlikte, kumarbazın borçtan kurtarılması, kumar sorunlarının devam etmesini 
sağlayarak işleri daha da kötüleştirebilir. 

Kumar bağımlılığı belirtileri 
Kumar bağımlılığı “gizli hastalık” olarak anılır. Çünkü uyuşturucu veya alkol bağımlılığında 
olduğu gibi belirgin fiziksel belirti veya semptomlar yoktur. Sorunlu kumarbazlar da tipik 
olarak sorunu kendi kendilerine bile inkar ederler veya en aza indirgerler. 
Ancak, aşağıdaki durumlarda bir kumar sorununuz olabilir: 

Kumar oynadığınızı gizleme ya da yalan söyleme
Ne kadar çok kumar oynadığınızı, başkalarının anlamayacağını hissederek veya büyük bir 
galibiyetle onları şaşırtacağınızı düşünerek gizlice kumar oynayabilir veya yalan söyleyebilirsiniz.

Kumarı kontrol etmekte sorun yaşama
Kumar oynamaya başladıktan sonra çekip gidebilir misiniz? Yoksa kaybettiğiniz parayı geri 
kazanmak için bahislerinizi artırarak son kuruşunuzu harcayana kadar kumar oynamak 
zorunda mı kalıyorsunuz?

Paranız olmasa bile kumar oynama
Son kuruşunuzu harcayana kadar kumar oynayabilir ve ardından ihtiyaçlarınız için ayırdığınız 
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parayı da harcayabilirsiniz. Kumar parası için bir şeyler ödünç almaya, satmaya ve hatta 
çalmaya itilmiş hissedebilirsiniz.

Aileniz ve arkadaşlarınızın sizin için endişelenmesi
İnkar, kumar sorununu devam ettirir. Arkadaşlarınız ve aileniz endişeleniyorsa, onları dikkatlice 
dinleyin. Yardım istemek bir zayıflık işareti değildir 

Kumar bağımlılığı nasıl tedavi edilir?
Kumar sorununun üstesinden gelmek asla kolay değildir. Profesyonel yardım almayı gerektirir. 
Psikolojik destek almak sizin zayıf veya iradesiz olduğunuz anlamına gelmez. Ancak, her 
kumar sorununun birbirinden farklı olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, özellikle 
ihtiyaçlarınıza ve durumunuza göre uyarlanmış bir psikolojik tedavi programına ihtiyacınız 
olabilir.

Yatarak tedavi ve rehabilitasyon programları. 
Bunlar, gece gündüz destek olmadan kumar oynamaktan kaçınamayan ciddi kumar bağımlılığı 
olanlara yöneliktir. Madde bağımlılığı veya depresyon, kaygı, takıntılar ve dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu gibi zihinsel sağlık sorunlar saplantılı kumar oynamanıza neden 
olabilir. Doktorunuzun veya terapistinizin tanı koymadan önce bu tanıları ekarte etmesi veya 
tedavi etmesi gerekebilir.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) 
BDT, rasyonalizasyon ve yanlış inançlar gibi sağlıksız kumar davranışlarını ve düşüncelerini 
değiştirmeye odaklanır. Ayrıca kumar dürtüleriyle nasıl mücadele edileceğini ve kumar 
oynamanın neden olduğu finansal, iş ve ilişki sorunlarını nasıl çözeceğinizi öğretebilir. Terapi, 
bir ömür boyu sürecek bağımlılığınızla başa çıkmanız için gerekli yardımı sağlayabilir.

Aile terapisi ve evlilik terapisi
Bozulan  ilişkilerinizi onarmanıza yardımcı olabilir

Kumar sorunu yaşayan yakınınıza nasıl yardımcı olursunuz?
Sevdiğiniz kişinin kumar oynamasını engellemeye çalışmak ya da örtbas etmek için çok 
fazla zaman ve enerji harcıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda, yakınınızın tekrar tekrar kumar 
oynamasına öfkeli ve bu saçmalığı sürdürmeye çalışmaktan bıkmış olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi, 
geri ödeyemeyecek şekilde borç almış, hatta çalmış olabilir. Aile mallarını satmış olabilir veya 

KUMAR BAĞIMLILIĞI
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ortak kredi kartlarına büyük borçlar almış olabilir.
Sorunlu kumarbazlar, kumar oynamayı bırakma mücadelelerinde onlara yardımcı olmak 
için ailelerinin ve arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyarlar, ancak bırakma kararı onlara 
ait olmalıdır. Maalesef, ne kadar çabalarsanız çabalayın bir kişinin kumarı bırakmasını 
sağlayamazsınız, ancak, onları psikolojik destek almaya yönlendirebilirsiniz Ayrıca kumar 
oynayan kişinin herhangi bir intihar konuşmasını mutlaka ciddiye almak ve psikiyatrik destek 
almalarını sağlamak ta önemlidir.
Özetle, kumar sorununuz varsa mutlaka profesyonel yardım almanız gerekir. Unutmayalım ki, 
davranışlarımızda daha iyi yönde değişiklik yapmak için asla çok geç değildir.
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AKADEMİK DÜŞÜNCE VE EĞİTİM 
MEDENİYET (ADEM) KULÜBÜ

Adobe Photoshop Eğitimi

Amacı; Adobe Photoshop programını öğrenmek ve 
bu program ile nasıl afiş tasarlanabileceğini öğrenmek 
olan etkinlik 03 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Hedef kitlesi kulüp üyeleri olarak belirlendi. 

Enneagram ile Kendini Keşfet

Enneagram ile Kendini Keşfet seminerinin amacı; kişilik 
tiplerini öğrenmek ve bu kişilik tipleri ile kendimizi 
keşfedebilmektir. Enneagramda 9 tane tip vardır. Her 
tipin sağlıklı ve sağlıksız boyutu vardır. Enneagram 
hakkında konuşulduğu serminer 04 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleşti. Seminere üniversite öğrencileri, 
Enneagram’a ilgi duyanlara yönelikti.
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Zaman Yolcusuna Söylenecekler

Her insana eşit miktarda verilen ve insanların kullanımına göre çeşitlendikleri bir nimet, 
zaman... Zamanını planlı ve verimli kullanabilmek, bu zaman yolculuğunda muvaffak 
olabilmek, üzerine çok kalem oynatılmış, kelam ehli kimselerce tartışılmış bir meseledir. 
03 Mart 2021 tarihli bu seminerimizde Yaşar Değirmenci ile zaman ve zaman ahlakı üzerine 
hasbihal edildi, insana yani zaman yolcusuna söylenecekler dile getirildi.

ANADOLU GENÇLİK KULÜBÜ

İslam İktisadı Atölyesi

İktisat öğrencileri başta olmak üzeri iktisada karşı ilgisi olan herkese yönelik içinde yaşamış 
olduğumuz günümüz ekonomik sistemlerin temellerini, kavram ve kuramlarını öğrenip İslam 
iktisadının temellerini, kavramları ve kuramları ile karşılaştırıp tarihten örnekleri ile İslam 
iktisadı mümkün müdür, mümkünse günümüz şartlarıyla nasıl oluşturulacağına dair bilgi ve 
fikir sahibi olunduğu bu atölye 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti.

Kimyasalsız Hayat Mümkün Mü?

Marmara Üniversitesi öğrencilerine ve konuya ilgisi olan herkese hitap etmeyi hedefleyen 
bu program, 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. Program süresince insanlığı atıksız hayatın 
önemini gösteren unsurlar, atıksız hayat için atılan ilk adımlaratıksız ve kimyasalsız hayat 
ile ilgili ortaya konan kuramlar ve kişisel bakım için evde hazırlanabilecek tarifler hakkında 
konuşuldu.

Ümmetin İmtihanı Doğu Türkistan

Program, bu konuda hassasiyet sahibi olan her bireye yönelik olarak Doğu Türkistan hakkında 
bilgi sahibi olmak, kamuoyu oluşturmak amacıyla 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Doğu Türkistan’a yönelik gelişmeler dünya genelindeki ve ülkemizdeki gelişimler neler 
olduğuna dair fikir sahibi olmak amacıyla organize edilmiştir.

AKSİYON EDEBİYAT VE FİKİR KULÜBÜ
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Oryantalizm Nedir?

Oryantalizmin tanımın yapıldığı ve geçmişten günü-
müze nasıl bir seyir izleyerek geldiğinin açıklandığı 
bu program 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. Daha 
sonra ise bu alanda hangi isimlerin ön plana çıktığına 
değinilmesi ve bu alanda bulunan eserler hakkında 
kısa örneklendirme yapılması amaçlandı. Hedef kit-
le ise tüm Marmara Üniversitesi öğrencileri ve diğer 
Üniversite öğrencilerini içermekteydi. 

ATLAS KULÜBÜ
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BASIM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

Sosyal Sorumluluk Projesi

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu Basım Teknolojileri Kulübü, 02.04.2021-
05.04.2021 tarihleri arasında “her kapıya bir kap su 
bir kap yemek konsun Dünya iyilikle dolsun” adlı sos-
yal sorumluluk projemizi gerçekleştirdik. Projemiz 
sokak hayvanlarına sahip çıkma ve farkındalık oluş-
turma hedeflemektedir. Hedefimiz doğrultusunda 
sosyal medya hesaplarımızdan etkinliğimizi paylaşıp 
sokak hayvanları için temel ihtiyaç olan su, mama, ve 
barınması için kartondan kulübe yapıp sevimli arka-
daşlarımıza ulaştırdık. Bizlere emanet olan hayvan 
dostlarımız için en temel ihtiyaçlardan birisi sevgidir. 
Biz onlara maddi yardımla birlikte manevi olarak sev-
gimizi de veriyoruz. “Sevgi ve yaşam paylaştıkça gü-
zeldir.”  

Baskı Merkezleri Süreç Yönetimiı

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Basım Teknolojileri Kulübü, 15-16-28-30 Nisan 2021 
tarihlerinde “Baskı merkezleri süreç yöntemi 
eğitim programı sayın Samet Soylar önderliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Yuchisoft’un sponsorluk 
yaptığı program katılımcılara Print flow yazılımını 
kullanmasını anlatıldı. Süreç yönetimi, şirketlerin 
faaliyetleri çerçevesinde birbiri ile bağlantılı süreçlerin 
düzenlenmesi, dokümanları saklanması ve performans 
ölçümlerinin yapılması gibi çalışmaları içeren 
aşamalardan oluşur. Sistemi oturmuş olan yazılım 
birçok kolaylık sağlamaktadır. Sağladığı kolaylıklar 
sayesinde daha hızlı ve verimli iş akışı olabilecek. 
Bu denli faydalı bir program her katılımcıya ayrı ayrı 
deneyimler ve bilgiler aktarıyor.
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Basım Endüstrisinde Milenyum Programı Kullanımı
Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Basım Teknolojileri Kulübü, 08.04.2021 tarihinde “Basım 
Endüstrisinde Milenyum Programı Kullanımı” konulu 
seminer gerçekleştirdi. Seminere konuşmacı olarak 
katılan Seyhan Yalçın Tanrıkulu, Ziya Hocaoğulları’nın 
katılımıyla konuya dair değerli bilgiler aktardı. 
Milenyum Programı, personel ve öğrenci sektöründeki 
kuruluşların tüm iş gereksinimlerini karşılayan, müşteri, 
tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerini düzenleyen bir 
Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Program 
boyunca katılımcılara önemli bilgiler veren Seyhan Yalçın 
Tanrıkulu seminerde milenyum Programının üç aşamada 
incelendiğinden ve bu aşamaların Fiyatlandırma, 
Üretim Takip ve Stok Satın Alma olarak üç modülden 
oluştuğundan bahsetti. Programın, sektördeki diğer 
programlardan ayırt eden en büyük özelliğinin çok iyi 
forma hesabı yapıyor olduğuna değinen Tanrıkulu, 
“Küçük detaylar verildiğinde bütünde güzel sonuçlar 
elde edilebileceğini” sözlerine ekledi. İlham verici 
sözlerle semineri güzelleştiren Seyhan Yalçın Tanrıkulu 
“İyi bir satışçı maliyetini bilen satışçıdır” diyerek maliyeti 
bilmenin öneminden bahsedildi.

BASIM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
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BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

2 Nisan 2021 – Otizmde Beslenme

Nöro-gelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrum 
bozukluğuna dikkat çekmek amacıyla 2 Nisan 
tarihi Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm 
Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Beslenme ve 
Diyetetik Kulübü, bu farkındalık gününde Marmara 
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Hümeyra İslamoğlu ile Otizmde Beslenme 
konulu bir canlı yayın gerçekleştirdi. Otizmli bireylerin 
beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalara 
değinilen yayının sonunda izleyicilerin soruları da 
cevaplandı. 

6 Nisan 2021 – Onkolojide Beslenme

Gün geçtikçe görülme oranı artan kanser ile ilgili 
Türk Kanser Derneği Onkoloji Diyetisyeni Burçak 
Çubukçu ile eğitim düzenlendi. “Kanser nedir, kanserli 
hastaların beslenmesi nasıl olmalıdır, beslenmelerinde 
nelerden kaçınmalıdırlar?” gibi sorulara cevap olan 
eğitim, Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ile mezunları 
tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
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BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ

10 Nisan 2021 – Tdd Ve Diyetisyenlik Mesleği

Daha çok Beslenme ve Diyetetik öğrencilerine yönelik 
planlanan etkinlikte 1969 yılında mesleğin ilk mensupları 
tarafından kurulan Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin 
İkinci Başkanı Zeynep Begüm Kalyoncu’dan mesleğin ve 
derneğin önemi ve amaçları anlatıldı. 

29 Nisan 2021 – İş Kulübü Eğitimi

Kadıköy İş Kulübü tarafından iş bulma sürecinde 
izlenilebilecek yol için şimdi ve ileride neler 
yapılabileceğinin anlatıldığı bir eğitim gerçekleştirildi. 
Mezun olduktan sonra nelerle karşılaşılacağı, nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiği, şimdiden neler yapılabileceği 
konuşuldu. Etkinlik sonunda katılımcıların soruları 
cevaplandı. 
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Prof. Dr. Ömer Türker ile “Ahlak” Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Ömer Türker’in “Ahlak” adlı kitabı üzerinden 
“Ahlak nedir? Ahlaki farkındalık yasası, Farabi’nin ahlak 
anlayışı” ve benzeri sorular cevaplanmaya çalışıldığı 
bu program 7 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu 
söyleşi ile yapılan eylemlerin ahlaki boyutu, eylemlerin 
bireye aitliği sorgulandı ve ahlak teriminin toplumlar 
nezdinde nasıl farklı algılandığı, toplumların devamı için 
belirli bir konsensüse ihtiyacın olduğuna değinildi. 

BİLGİ VE DEĞERLER KULÜBÜ
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57. Kütüphane Haftasına Özel Emoji ile Kitap Bulma Yarışması

Emoji ile Kitap Bulma Yarışması 57.Kütüphane Haftasına 
Özel yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlik Bilgi ve Belge 
Yönetimi Kulübü bünyesinde 03 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Bu etkinliğin hedef kitlesi Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencileri 
olarak belirlendi. Bu etkinlik 57.Kütüphane Haftasında 
Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin hem kulüp 
etkinliklerinde aktif olmalarını sağlamak hem de kitaplara 
olan ilginin artması amacıyla yapıldı.

57.Kütüphane Haftasına Özel Emin Nedret İşli ile Sahaf Söyleşileri

57.Kütüphane Haftasına Özel bir etkinlik olan Emir 
Nedret İşli ile Sahaf Söyleşileri Bilgi Yönetimi Kulübü 
bünyesinde 03 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. Etkinliğin 
hedef kitlesi Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
öğrencileriydi. Etkinliğin yapılma amacı 57.Kütüphane 
Haftasında Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünün iş 
sahasındaki farklı mesleklerde farklı insanlarla öğrencileri 
bir araya getirmek olarak belirlendi.

BİLGİ YÖNETİMİ KULÜBÜ
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57. Kütüphane Haftasına Özel Geleceğin Kütüphaneleri Ödüllü Afiş Yarışması

Geleceğin Kütüphaneleri Ödüllü Afiş Yarışması etkinliği 
57. Kütüphane Haftasına özel olarak 03 ve 04 Nisan 2021 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu etkinlik Bilgi Yönetimi 
Kulübü bünyesinde yapıldı ve etkinliğin hedef kitlesi 
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri 
olarak belirlendi. Bu etkinliğin yapılma amacı Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin 
kulüp etkinliklerinde daha aktif olmalarını sağlamak ve 
öğrencilerin 57. Kütüphane Haftasına Özel kütüphanecilik 
mesleğiyle ilgili çalışmalar yapmasıdır.

Türkiye’nin İlk Bebek kütüphanesi ve Bebek Kütüphanelerinin Tanıtılması

Türkiye’nin İlk Bebek kütüphanesi ve Bebek 
Kütüphanelerinin Tanıtılması etkinliği 57. Kütüphane 
haftasına özel 04 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Etkinlik Bilgi Yönetimi Kulübü bünyesinde yapılacaktır. 
Bu etkinliğin hedef kitlesi Marmara Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi öğrencileridir. Bu etkinlik Marmara 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin 
kütüphanecilik mesleğiyle ilgili gelişmelerden haberdar 
olması, kütüphanecilik mesleğinde yaşanan ilkleri 
öğrenmesi ve mesleğinde başarılı insanlardan mesleği 
hakkında bilgiler alabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

BİLGİ YÖNETİMİ KULÜBÜ
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Arazi Eve Sığar-Moğolistan Arazisi

Türk tarihinin kadim yurtlarından biri olan Moğolistan’ın 
bugünkü yüzölçümü 1.566.000 km²’dir. Başta Orhun 
Abideleri olmak üzere pek çok mirasımızın bulunduğu bu 
coğrafya, Eski Türk devletlerinin kurulup, yükseldikleri 
ve aynı zamanda güçten düştükleri yerlerden bir tanesidir. 
1985 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmalarını 
sürdüren Türkiye’nin Eski Türk Tarihi araştırmalarının 
önde gelen uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Moğolistan 
arazisini kendi çektiği görsellerle Google Meet’’ platformu 
üzerinden katılımcılara 14 Nisan 2021 tarihinde anlattı.

2.Coğrafi Kadraj Fotoğraf Yarışması

Bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Coğrafi Kadraj 
Fotoğraf Yarışması, bir coğrafyacının gözüyle dünyayı 
herkese göstermek için yapılacak bir etkinliktir. 
Coğrafya, yeryüzünü, insanı, mekânı ve çevreyi bir 
arada bütünleştirebilen eşsiz bir disiplindir. Coğrafya 
demek bu disiplinleri beşeri ve fiziki yönleriyle 
incelemek, araştırmak demektir. Bu yarışmaya bu 
incelemeleri veya araştırmaları yaparken dikkat çeken, 
çevremizdekilere bulunduğumuz ortamı, mekânı veya 
kendi bakış açımızdan Dünya’yı göstermek için çekilen 
fotoğraflar ile yarışmaya katıldı. 

COĞRAFYA KULÜBÜ
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Yurtdışına Çıkmanın 4 Şekli: Erasmus, Work and Travel, AİESEC ve Birikim

26 Nisan 2021 tarihinde 21.00-22.00 saatleri arasında 
gerçekleşen “Yurtdışına Çıkmanın 4 Şekli: Erasmus, Work and 
Travel, AİESEC ve Birikim” konulu etkinliğin amacı Coğrafya 
Kulübü üyelerinden olan Selin Apatarkan, Nagihan Şen, Melis 
Çakır, Burak arkadaşımızın etkinlik isminde de geçtiği gibi 
yurtdışına çıkmanın 4 farklı yolunu katılımcılara öncesinde 
sunum sonrasında soru- cevap ile Zoom portalı üzerinden 
aktarmasıdır.

COĞRAFYA KULÜBÜ
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Tragger Kurucu Ortağı Saffet Çakmak İle Ürün Geliştirme Ve Tasarımı

Ansys ve Catia gibi tasarım programlarının anlatılması ve ürün geliştirme süreçlerinin 
konuşulması üzerine gerçekleştirilen 16 Nisan 2021 tarihli etkinlikte, Catia programı ile 
katılımcıların CAE(Bilgisayar destekli mühendislik) konusunda bilgi birikimleri arttırmak 
hedeflenmiştir. Benzer şekilde Ansys yazılımı da mühendislerin mukavemet, titreşim, 
akışkanlar mekaniği ve ısı transferi gibi alanların birbiri ile olan interaksiyonunu simüle etmek 
için faydalandığı bir programdır.

COMPOSITE TECHNOLOGIES KULÜBÜ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ 
İLİŞKİLERİ KULÜBÜ

Yapay Zeka Dünyasında Kariyer

Amacı; değişen teknoloji dünyasındaki kariyer hayatını 
anlamak ve bilgi edinmek olan etkinlik 03 Mart 2021 
tarihinde gerçekleşmiştir. Yapay zekâ ve buna bağlı 
olan yapay zekâ dünyasındaki kariyer hakkında fikir 
edinmek amacıyla hazırlanmıştır. Hedef kitlemiz çalışma 
ekonomisi ve endüstri ilişkileri öğrencileridir. 
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DENETİM KULÜBÜ

Marmara’da ÇAP Yapmak

Her sene farklı içeriklerde düzenlediğimiz Academic 
Support Programme for Students (ASP) öğrenciden 
öğrenciye bilgi aktarımı programının bu seneki 
içeriklerinden biri de Marmara’da ÇAP yapmak olarak 
belirlendi. Etkinlik, okulumuzda öğrenim gören ve çift 
ana dal programına başarıyla devam eden Abdulvahap 
Tosun’un katılımıyla 01 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 
Etkinliğin amacı aramıza yeni katılan ve üniversitemizin 
çift ana dal programından faydalanmak isteyen 
öğrencilerini bu süreci deneyimlemiş bir öğrenciyle 
buluşturmaktı.

AISEC İstanbul Asya ile ‘’Yurt Dışı Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Staj Programları

 Aisec üniversite öğrencilerine yönelik gönüllü 
yurtdışı projeleri ve staj imkanları sağlayan bir dernek 
olarak görev yapmaktadır. Üniversite yıllarında yurt 
dışına çıkmak isteyen öğrencilerimiz hedef kitlesini 
oluşturmaktadır. Etkinlik 11 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.



35

Doktrin Sohbetleri

14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen bu programda da İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 
ayrılmasını konuşuldu. Alanında uzman kişilerle beraber soru-cevap gerçekleştirildi.

DOKTORİN HUKUK KULÜBÜ

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 vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu 
etkinliğin hedefi üyelerin engelli bireylerle karşılaştıkları takdirde onlara yardım edebilecekleri 
seviyede işaret dili bilmelerini sağlamaktı. Hedef kitlesi bunun öneminin farkında olan bütün 
üyeler olarak belirlendi. Bu etkinlikte üyelerimize basit cümleler kurabilecek, karşılarındakini 
anlayabilecek kadar işaret dili öğretmeyi hedeflemekteyiz. Aynı zamanda bu eğitimi verirken 
deneyimsel öğrenme metotlarından yararlanarak üyelerimize hem bu dili öğretmeyi hem de 
öğretirken onları eğlendirmeyi hedeflemekteyiz. Etkinlik 02, 09 ve 30 Nisan 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

DENEYİMSEL EĞİTİM KULÜBÜ
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Alumni Talks- Sedat Büyük

15 Nisan 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi İngilizce 
İktisat mezunlarından Sedat Büyük ile buluşuldu. Kendisi, 
katılımcılara bir sohbet ortamında bize deneyim, kariyer 
ve öğrencilik yıllarından bahsetti. Etkinlik, 1.sınıflar başta 
olmak üzere etkinlik tüm bölüme ve okula açık olarak 
düzenlenmiştir.

Economics Club ile Kriptoya Bakış

Icrypex Araştırma müdürü Beste Naz Süllü ile Kripto 
paranın Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında genel 
durumu, izlenen ekonomi politikaları, döviz kurlarındaki 
durumu, borsanın ve diğer yatırım araçlarının değişimleri 
gibi konuları içeren sohbet, 27 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Etkinlik ile beraber güncel ekonomimizi 
uzman kişi ağzından dinlemek ve ileriye yönelik bakış açısı 
yakalayıp bilgi-kültür seviyesinin arttırılması hedeflendi. 

ECONOMİCS CLUB
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Alumni Talks- Selin Ötün

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunlarından 
Selin Ötün ile 28 Nisan 2021 tarihinde buluşuldu. Hedefin 
öğrencilerle mezunumuzu buluşturup bölüme ve 
kariyere dair sohbet edip soru-cevap yapmak olduğu bu 
etkinlik, 1.sınıflar başta olmak üzere etkinlik tüm bölüme 
ve okula açık olarak düzenlendi.

5’te 5 ile 23 Yaşında 6 Girişim Yönetmek

Amacı girişimci katılımcıyla ekonomik ve güncel konuları 
konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak olan bu etkinlik 
30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte 
6 girişim başlatan genç girişimci Raif Kamacı ile bir 
araya gelindi. Hedef kitlesi öğrenciler, ekonomiye ilgisi 
olanlar, kendini geliştirmek isteyenler olarak belirlendi. 
Etkinlikteki odak; farklı bakış açıları kazanmak, bilgi 
alışverişi yapmak ve genel kültür seviyemizi global 
ölçüde arttırmak ve 5 soruyla girişimcilik ekosistemiyle 
ilgili genel bilgileri alıp, Türkiye de olan girişimcilik 
atmosferini gözlemlemek.

ECONOMICS CLUB
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AIESEC İstanbul Asya ile Yurt Dışı Fırsatları

İçeriğinde genel olarak AIESEC’ten ve projelerinden 
bahsedilen etkinlik 1 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin AIESEC’le 
birlikte sahip olabilecekleri yurt dışı kariyer ve gönüllülük 
fırsatları anlatılmıştır.

Microsoft Excel Eğitimi

Her meslek grubuna hitap edecek özellikte olan, basit 
düzeyde ve çok daha kompleks şekilde kullanılabilen bir 
yazılım olan ve profesyonel olarak bilen kişinin kariyer 
basamaklarında yükselmesini sağlayacak olan Microsoft 
Excel eğitimi 07 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Eğitimde Microsoft Excel özellikleri ve fonksiyonları 
anlatılmıştır. Eğitimi, teknik danışmanlık, eğitim 
danışmanlığı gibi görevlerde bulunmuş olan ve şuanda 
‘’Senior Training Specialist, Microsoft Office Consultant’’ 
olarak görev yapan İlker SÖNMEZ tarafından verilmiştir.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Nurkan Aydoğan İle Bankacılık Kariyerine İlk Adım

Bankacılık ve Dijital Pazarlama Uzmanı Sayın Nurkan Aydoğan ile 12 Nisan 2021 tarihinde 
söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcı, 11 yıllık bankacılık deneyimlerinden bahsedildi ve bankacılık 
alanında kariyer hedefi olanların soruları yanıtlandı. Hangi sınavlardan geçilmesi gerektiği, 
hangi eğitimlerin alınmasının banka sektöründe fayda sağlayacağıyla ilgili öğrencilere 
tavsiyelerde bulunuldu.

EKONOMİ VE YATIRIM KULÜBÜ

İşaret Dili Eğitimi

Baş döndürücü hızla artan teknolojik gelişmeler ve aynı 
hızda artan karmaşık ürün yapılarına cevap verebilmek 
için, zamana karşı yarışan mühendislerin hızını 
yavaşlatan çoğu zaman yetersiz özelliklere sahip tasarım 
programlarıdır. Mühendislerin hızını yavaşlatmamak, 
aksine daha hızlandırmak için çalışılması gerekmektedir. 
Bu yüzden, bunun bilinciyle tasarlanmış profesyonel PCB 
tasarım yazılımı olan Altium Designer eğitimi verilmesi 
planlanmıştır. Eğitim, Andasis şirketinde Hardware 
Design Engineer görevini yapmakta olan Jale Yeşilyurt 
tarafından 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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ELEKTRONİK PROJE KULÜBÜ (EPİC)

e-Pickup Coffee

Sektörde uzman konuşmacıların ağırlandığı ve kişisel 
deneyimlerini, başarı yollarını ve kariyer tavsiyelerinin 
katılımcılara aktarıldığı bir etkinlik olan e-PICKUP 
COFFEE, zoom üzerinden Alper Gerçek Beyin katılımı 
ile 11 Nisan saat 19.00’da gerçekleştirildi. 
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Kitap ve Film Kulübü

Kitap ve Film Kulübünde, EMSA Marmara’nın kitap 
ve film üzerine tartışmayı seven ve bunun için gerekli 
platformu bulamayan tıp öğrencilerini bir araya getirmk 
amaçlandı. Bunlar hakkında paylaşımda bulunmak 
isteyen katılımcıların bir araya geldiği bu etkinlik, 25 
Nisan 2021 tarihinde, Albert Camus’un “Yabancı” adlı 
romanı ele alınarak gerçekleştirildi. 

EMSA MARMARA KULÜBÜ
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Disleksi Nedir? 10 Madde de Disleksiyi Anlatıyoruz
Engelsiz Marmara Kulübü tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde YouTube kanalında yer verilen 
konulardan biri olacak olan Disleksi nedir? 10 Madde de disleksi konusunu anlatmak 
bilgilendirmek amacı ile gerçekleştirildi. 

Yüzü Mutluluğa Çevirmek
Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Koordinatörü Zuhal Pek 
tarafından düzenlenen Yüzü Mutluluğa Çevirmek isimli etkinlik, 30 Nisan tarihinde 
gerçekleştirildi. Yüzümle Mutluyum Derneği üyelerinden Pınar Emir ve Emre Erdal ile yapıldı.

ENGELSİZ MARMARA KULÜBÜ

Halit Hüseyni - Uçurtma Avcısı Kitap Tahlili

Marmara Etkileşim Kulübü Kültür, Sanat ve Edebiyat Departmanı tarafından kulüp ve 
departman üyelerimi ile beraber Halit Hüseyni - Uçurtma Avcısı kitabının tahlili yapıldı. Etkinlik 
11 Nisan günü saat 21.00’da kulübün whatsapp grubu üzerinden yapıldı.

Marmara Etkileşim ile İngilizce Konuşma Kulübü

Marmara Üniversitesi Etkileşim Kulübü olarak, İngilizce’nin eğitim hayatında ve sonrasında 
hayatımızdaki yerinin çok fazla olduğuna inanıyoruz. Bu konuda da kendimizi geliştirmek 
için en iyi yolun birbirimizden geçeceğini düşünüyoruz. Bu sebeple Marmara Üniversitesi 
Etkileşim Kulübü olarak İngilizce Konuşma Kulübü etkinliği 27 Nisan 2021 tarihinde düzenlendi. 
Etkinliğik için özel olarak kurulan yalnızca İngilizce konuşulan Whatsapp grubu yalnızca kulüp 
üyelerine açıktı. 

ETKİLEŞİM KULÜBÜ
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Klinik Eczacılık Vaka Çalışması

Farm Akademi Kulübü tarafından 14.00-17.00 saatleri 
arasında 17 Nisan 2021 tarihinde Klinik Eczacılık Vaka 
Çalışması isimli etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Klinik 
Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Sancar’ın 
açılış konuşmasıyla başlandı. Etkinlikte katılımcılar 6şar 
kişiden oluşan 6 gruba dağıtılarak her gruba ayrı vaka 
verildi. Gruplara verilen süre içerisinde vakalar çalışıldı. 
Vaka çalışması tamamlandıktan sonra 10’ar dakikalık 
sürelerde sunumlar yapıldı. Verilen vakaların çözümü 
Klinik eczacılık Ana Bilim Dalı Asistanları Ecz. Cüneyd 
Enver, Ecz. Enes Emir İlerler, Ecz. Duygu Ünder, Ecz. M. 
Yasir Demirci, Ecz. Yunus Emre Ayhan ve Ecz. Betül Özgen 
hocalarımız tarafından sunumlar sonunda verildi. İlk 3’e 
grup Klinik Eczacılık Anabilim Dalı asistanları ve Prof. Dr. 
Mesut Sancar’ın puanlamasıyla belirlendi. 18 Nisan Pazar 
günü kazanan gruplar sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Hasta Bilgilendirme Yarışması

Farm Akademi Kulübü tarafından 25.04.2021 tarihinde 
kazananın Ankara Ecza Odası Gençlik Komisyonu 
tarafından gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Hasta 
Bilgilendirme Yarışmasına Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesini temsilen gönderileceği Hasta 
bilgilendirme Yarışması gerçekleştirildi. Etkinliğe 4’ü 
yarışmacı olmak üzere toplamda 50 kişinin katıldığı 
gözlendi. Etkinlikte yarışmacılardan sıraları geldiğinde 
öncelikle çalışma odalarına girmeleri ve kendilerine 
sürelerinin başlamasıyla verilen reçeteleri çalışmaları 
istendi. Sonrasında yarışmacılardan sırayla jüri ve 
izleyiciler karşısına çıkmaları istendi. Yarışmanın kazananı 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim 
görevlileri ve akademisyenlerinden oluşan jürinin 
puanlamalarıyla Emre Can Kırkan olarak belirlendi.

FARM AKADEMİ KULÜBÜ



44

FİKİR TALİMİ KULÜBÜ

Osmanlı Devlet’nin Dünya Tarihindeki Yeri

Amacı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Osmanlı’nın Dünya 
tarihindeki önemini ve etkisini inceleyerek tahlil etmek 
olan bu etkinlik 2 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Mavi Vatan Konferansı

Mavi Vatan Etkinli 6 Nisan 19.30’da gerçekleştirildi. 
Etkinlikteki amacımız Türkiye&#39;nin deniz sınırlarını 
ve güvenliğini bizzat akademik olarak yazan ve oluşturan 
Cihat Yaycı hocamızdan dinlemektir. Mavi Vatan Etkinliği 
üniversitemizdeki akademisyen ve öğrencilerimize 
yapılmaktadır. Etkinliğimiz 90 dakika olup ilk 60 
dakikası değerli hocamızın konuşmalarıyla; geriye kalan 
30 dakikası ise soru-cevap şeklinde devam edecektir. 
Etkinliğimiz Google Meet üzerinden gerçekleşecektir.
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Kafaca 100.Yıl İlkokulu ve Ortaokulu Kitap Yardımı

Kitap İhtiyacı bulunan Muğla Menteşe Kafaca 100.Yıl İlkokul ve Ortaokulu’nun kitap ihtiyacı 
karşılamak ve orada okuyan öğrencilere yardımcı olabilmek hedefiyle 28 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

FENERBAHÇELİLER KULÜBÜ

Fahrenheit 451 Kitabı Tahlili

Yönetim kurulu olarak bahar döneminin ikinci okuması 
olarak planladığımız kitabımız olan Ray Bradbury’nin 
‘’Fahrenheit 451’’ romanı, bilim kurgu ögelerini baskı 
rejimi ve robotlaşmış bir toplumla harmanlıyor. Kitabın 
olay örgüsü, itfaiyecilerin yangın söndürmek yerine kitap 
yakmakla görevlendirildiği totaliter bir düzen etrafında 
şekilleniyor. Fahrenheit 451 kitabını okuyup, dikkat 
çeken yerleri, merak edilen konuları ve kitap hakkında 
değinmek istenilen konuları konuşup, etkinliğe katılacak 
olanlarla beraber 14 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştır.

FİKİR TALİMİ KULÜBÜ
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Gastromentary Belgesel Serisi 7

Gastromentary belgesel serimizin amacı farklı kültürleri 
ve kültürlerin mutfaklarını tanımak, tanıtmaktır. 
Gastromentary belgesel serisi 7 Chef’s Table’’ 
belgeselinin ele alındığı bu etkinlik 4 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Chef’s Table belgeseli her bölümde 
farklı kültürlerin şefleri kültürlerini tanıtmaktadır. 
Etkinliğimizde Chef’s Table Musa Dağdeviren bölümünü 
ele alacağız. Musa Dağdeviren yemek antropoloğudur ve 
belgeselde eski yöresel Türk yemeklerini anlatmaktadır. 
Etkinliğimizin hedef kitlesi farklı kültürlere merakı olan 
üyelerimizdir.

Cemre Torun ile Sürdürülebilir Yaşam

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yaşam ile ilgili neler 
yapılabileceği ,nasıl beslenilmesi gerektiği üzerine 
Cemre torun ile yapılan 10 Nisan 2021 tarihli etkinlikte 
konuşmayapıldı ve katılımcılarla sohbet edildi. 
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yaşam ile ilgili neler 
yapılabileceği konusunda insanların bilinçlendirilmesi 
ve öğrendiklerini çevreleriyle de paylaşması 
amaçlanmaktaydı. 

GASTROKÜLTÜR KULÜBÜ
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Yedi Güzel Adam Şiir Gecesi

Amacı, edebiyat dünyasına yön veren Yedi Güzel 
Adam(Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç, 
Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Nuri Pakdil, 
Mehmet Akif İnan) tanımak, şiirlerini bilmek ve şiir 
gecesi olarak düzenlediğimiz programda şairlerin 
şiirlerini seslendirmek olan bu etkinlik 26 Nisan tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin hedef kitlesi Üniversitesi 
öğrencileri ve edebiyata ilgi duyan herkes olarak 
belirlenmiştir. 

Makrome Atölyesi

El becerilerini geliştirerek ortaya ürünler çıkarmak ve katılımcıların da aktif olacağı 
bir organizasyon düzenleyerek keyifli vakit geçirmek amacıyla 15 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Hedefi kolay ürünlerden el yapımı ürünler ortaya çıkarmak olarak 
belirlenmiştir. Hedef kitlesi genç düşünce kulübü aktif üyeleridir. 

GENÇ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
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Yeryüzüne Dokun

Diyarbakır Hani Topçular Ortaokulundaki çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yardım kampanyası 
10.04.2021 tarihinde düzenlendi. Öğrencilere okul araç 
gereçleri temini gerçekleştirildi.

Dr. Süleyman Gündüz ile ‘’Doğu Batı Arasında İslam’’ Kitap Tahlili

Düzenlemek istediğimiz bu etkinlikte ‘’Doğu Batı Arasında İslam’’ kitabın, kitabın yazarı olan 
Bosna’nın merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’i yakından tanıyan kendisiyle dostluğu bulunan 
ve Bosna hakkında hatırı sayılır çalışmalara ve değerlendirmelere imza atan gazeteci/yazar/
siyasetçi Dr. Süleyman Gündüz ile beraber değerlendirilip ardından kitap tahlili yapıldı. Etkinlik 
12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

GENÇ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
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Film Tartışması
Kulübüp üyeleriyle birlikte online olarak ‘’9 Kere Leyla’’ filmini YouTube videosuna dönüştürmek 
amacıyla tartışıp üzerine konuşulan etkinlik 02 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Daha 
sonra ise toplantıyı kaydedip FİLMTA TV YouTube hesabında paylaşıldı. Türk sinemasını 
canlandırmak üzere yapılan bir çalışmadır. Daha sonra ise blog veya dergi yazısına dönüştürüp 
yazılı hale getirebiliriz.

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI

Majistral Sobetler 4

Prof. Dr. Ülker Gül tarafından Güneşten korunma 
yöntemleri ve güneşten koruyucu kullanımı konulu bir 
söyleşi gerçekleştirildi. Yaz mevsimlerinde muzdarip 
oldunan güneş yanıklarından korunmak için neler 
yapabiliriz, bu konudaki önleyici, koruyucu ürünlerin 
kullanımı nasıl olmalıdır sorularına işin uzmanından 
cevaplar alındı. 

GENÇ DÜŞÜNCE KULÜBÜ

FİLM VE MEDYA TASARIM ATÖLYESİ 
KULÜBÜ
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Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 
başta olmak üzere sağlık alanında eğitim gören sağlık 
bilimleri öğrencilerinin hukuki hak ve sorumlulukları 
ana başlıklar altında incelendiği bu etkinlik 4 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR ile sağlıkta hukukun 
temel yasalarının ve eczacılık alanındaki yasaların ana 
hatları ile ele alındığı bu etkinlikte geleceğin sağlık 
çalışanlarında bir hukuk bilinci oluşturmak hedeflenildi.

Yurt Dışında Eczacılık

Belçika’da görev yapmakta olan Uzman Eczacı Harun 
YARAS ve Uzman Eczacı Nilgün KIZILMEŞE ile iki 
kısımdan oluşan bir söyleşi düzenlendi. Etkinliğimizin 
ilk kısmında Belçika Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 
hastane eczacılığının ilaç yapımı, kalite ve klinik gibi 
çeşitli alanlarında görev yapmakta olan Uzman Eczacı 
Harun YARAS’tan yurt dışında hastane eczacılığı 
dinlenildi. Etkinliğimizin ikinci kısmında ise Uzman 
Eczacı Nilgün KIZILMEŞE’den klinik eczacılık hakkında 
bilgi edinildi. Etkinlik konuşmacıların sunumu 
sonrasında dinleyicilerden gelen sorular ve bu soruların 
konuşmacılar tarafından yanıtlanmasıyla beraber son 
buldu. 

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU 
KULÜBÜ
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Girişimcilik Okulu Atölye:2 Değer Önerisi

29 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Girişimcilik 
Okulu’nun 1. Atölyesinin devamı niteliğinde olan Atölye 
2’de; başta Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğrencileri olmak üzere bir fikri olup da girişimcilik 
donanımını geliştirmek isteyen tüm öğrenciler, iş modeli 
kavramlarının değer önerisini oluşturmayı öğrendiler. 
Etkinlik 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu 
amaçla MİTTO (Marmara Üniversitesi İnovasyon ve 
Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
Girişimcilik ve Şirketleşme Sorumlusu olan Prof. Dr. 
Hande Sinem ERGUN örneklerle bir eğitim sunup 
ardından katılımcı öğrencilerin iş fikirleri ile bire bir 
ilgilendi.

28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü Videosu

Sağlıkçıların uğradığı şiddete dikkat çekme amacıyla yürüttüğümüz bu sosyal sorumluluk 
etkinliğinde sağlığın her alanında okuyan çeşitli fakülte ve bölümlerdeki öğrencileri ile 
bir video hazırlandı. Videoda yer alan listesi aşağıdadır: Hilal Duran, Simge Ayyıldız, Cansu 
Arslan,Nihan Şekeroğlu, Nazlı Toklu, Halime Hazırlar, Ebru Kaçar-Marmara Üniversitesi-
Eczacılık Furkan Çalbıyık-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Tıp Fakültesi Kezban Özdemir-
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Havva Cansu Kırıt-İstanbul 
Üniversitesi-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lütfü Ulu,Zehra Gül-Marmara Üniversitesi- 
Diş Hekimliği Nesrin Karakaya-Balıkesir Üniversitesi-Tıp Fakültesi Pembe Pınar- Marmara 
Üniversitesi-Beslenme ve Diyetetik Şule Çiftci -Marmara Üniversitesi-Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Burcu Ekiz, Hasibe Özkoç, Mustafa Turan- Marmara Üniversitesi- Hemşirelik 

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU 
KULÜBÜ
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HAMLE VE DÜŞÜNCE FİKİR KULÜBÜ

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji bağımlılığı telefon, bilgisayar, akıllı cihazlar, 
oyun konsolları, tabletler ve benzeri gibi dijital aygıtların 
aşırı ve kontrolsüz kullanılması sebebiyle ortaya çıkan 
bir bağımlılık türüdür. Teknoloji bağımlılığı günümüzde 
hemen her yaşta görülebilir hale geldi. 1 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirilen etkinliğin amacı; teknoloji 
bağımlılığının tanımını yapmak, sebeplerini, belirtilerini 
ve tedavisini açıklamak ve katılımcıları bu konuda 
bilinçlendirmektir.

Saadettin Acar ile “Yitik Cennet” Kitabının Tahlili

“Yitik Cennet”, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden 
biri olan Sezai Karakoç’un din ve felsefe-düşünce türünde 
yazdığı bir eserdir. 08 Nisan 2021 tarihinde bu etkinlikte, 
Sadettin Acar ile birlikte bu kitabın tahlili yapılmıştır. 
Etkinliğin amacı; katılımcıları okumaya teşvik etmek, 
yorum yeteneklerini geliştirmek, farklı bakış açıları 
kazandırmak ve sohbet etmek olarak belirlenmiştir.
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Adım Adım Avukatlık VI

Avukatlık mesleğini icra etmek isteyen hukuk 
fakültesi öğrencileri, hukukun farklı alanlarda çalışan 
hukukçular ve ilgili tüm kesimlerin katılımına açık 
olacak olan 06 Nisan 2021 tarihli bu etkinlikte amaç 
ilgililerin stajyer avukatların, şirket avukatlarının 
ve kurucu avukatların görüşleri, tavsiyeleri ve iş 
deneyimlerinden yararlanarak kendilerine başarılı bir 
kariyer çizgisi oluşturmalarını sağlamaktır.

HAYDARPAŞA HUKUK KULÜBÜ
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Paket Gıdalardaki Riskler ve Alternatifleri

Paketli gıdalarda bulunan zararlı maddelerin anlatıldığı, 
bu zararlı maddeleri barındıran gıdalara alternatif olarak 
helal ve sağlıklı tariflerin verildiği etkinlik; Diyetisyen 
Büşra Öner’in katılımıyla 9 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

HELAL VE SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
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HEMŞİRELİK KULÜBÜ

Film Tartışma Etkinliği

Sicko adlı filmi izleyip, Hemşirelik Kulübü üyeleriyle 
etkinlik sırasında çevrimiçi tartışmasını yürütmek 
amacıyla 12 Nisan 2021 tarihinde bir etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. Buradaki amaç; kültür ve sanat 
alanına katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, halk 
sağlığı üzerinden yürütülen tartışmalarla, hemşirelik 
rollerimizden; savunucu olma, araştırıcı olma gibi 
sorumlulukların temellerini atmaya yönelik bir etkinlik 
olarak düşünülmüştür.
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İLAHİNET KULÜBÜ

İslam’da Sanal Para ve Ekonomi

Geçmişten gelen bilgilerimiz, farklı düşünce ve 
farklılıklarımızdan kaynaklanan yanlış anlaşılmalar, 
ekonominin dünyaya göre mi yoksa kendi gerekli 
fikri yapımız ile mi yapılacağına karar vermemiz 
gerekmektedir. Oluşan onca yıllık bilgi birikimi ve 
yaşantıdan kaynaklanan İslam ekonomisinin dünü ve 
yarınının konuşulduğu bu etkinlik 9 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Hz. Ömer Ve Adaleti

Kendi zamanında ve dahi şimdiyi de kapsayan zamanda 
adaleti ile nam salmış, kendisi için değil her daim insanlık 
için çalışmış, adaleti, cesareti, merhametini herkese ve 
her coğrafyaya ulaştırmayı kendisine şiar edinmiş Hz. 
Ömer ve onun adalet konulu sohbet, İstanbul il vaizi 
Soner ÇELEBİ ile 22 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.



57

İNOVATİF MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

Innovative Talks (Tahribatsız Muayene Teknikleri)

Etkinlik amacı, malzemenin üretimden önceki 
tamamlayıcı son kısmı olan tahribatsız muayenenin ve 
hasar tespit analizinin mühendislik başta olmak üzere 
araştırma ve geliştirme sektörü üzerine kendisini 
geliştirmek isteyen öğrencilere bu görev ve mesleğin 
tanıtımıdır. Aynı zamanda metal malzemelerden 
seramiklere, kompozit malzemelerden polimerlere, 
hayatımızın her alanında bulunan madde ve kullanıma 
hazır olan doğal/yapay bütün malzemelerin, sektörde 
sağlıklı bir kullanımının tespitini sunmak amaçlanan 
etkinlik 1 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Hedef, yapı ve proseslere tabi tutulan malzeme 
ve cisimlerin sağlamlıklarının ve güvenliklerinin 
tahribatsız muayene ile ne derece kontrol edildiğine 
dair öğrencilerin bilgilendirilmesidir. 
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Kadın Hakları ve Uluslararası Sözleşmeleri

Amacı; kadın hakları alanında gerçekleşen hak ihlallerini öğrenmek ve bu haklarla alakalı 
bilgi edinmek olan bu etkinlik 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin yapılma 
amacı, kadın hakları ve kadın hakları ile alakalı sözleşmeler ve bu konuların alanında uzman 
kişiler tarafından incelenmesini sağlayarak bilgilendirici ve öğretici bir ortam yaratmak olarak 
belirlenmiştir. 

Business And Management Summit

Amacı; farklı firmalardan on iki yönetici ile beraber hem 
kurumlarını hem kendilerini anlatmalarını, öğrencilere 
ilerleyen dönemlerdeki kariyer yolculuklarında 
tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamaları 
olan etkinlik 8-9-10-11 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. 

İNSAN HAKLARI VE ANAYASA HUKUKU 
ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KULÜBÜ
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Kalpten Çocuğa: Köy Okullarına Yardım Projesi

Marmara İşletme Kulübü tarafından, 2020-2021 
eğitim öğretim yılında gerçekleştirmek istediğimiz 
köy okullarının eksikliklerini belirleyip çeşitli fiziksel 
iyileştirmeler yapan, bu okullarda okuyan çocukların 
temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışan etkinliğin, bu sene 
dördüncüsünü 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
“Kalpten Çocuğa” projesi kapsamında Covid-19 
nedeniyle bu sene çocukların kitap, kırtasiye, mobilya 
vb. ihtiyaçlarını değerli sponsorlarımızın desteğiyle 
kargo yoluyla iletildi. Temel ihtiyaç yardımlarının 
yapıldığı köy okul ise Urfa Viranşehir’de bulunan 
Görümlü İlkokulu’dur.

Mİ Kariyer Günleri

Oturumların, eğitimlerin ve mülakat simülasyonlarının olduğu 2-3 2021 Nisan tarihlerinde 
gerçekleştirilen bu etkinlikte gelen insan kaynakları çalışanlarının Cv toplaması amaçlandı. 
Gelen firmaların şirket işleyişlerinin, staj imkanlarından bahsettiği ve öğrencilerin sorularını 
cevapladığı oturumlar sayesinde katılımcıların firmayı yakından tanıyabilecekleri bir ortam 
oluşturuldu. 

İŞLETME KULÜBÜ
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Müzakere Teknikleri

Denizbank iş birliği ile 6 Nisan 2021 gerçekleştirilen  ‘’ 
Müzakere Teknikleri Eğitimi ‘’ etkinliği  5-22 Ocak, 
10-17 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
eğitimlerin devamı niteliğindeydi. Amaç; günümüz 
dünyasında karar verme süreçlerinin farkında olarak 
ve buna bağlı problem çözme, konuya hazırlanma, 
alternatifler oluşturma, uzlaşmanın niteliklerini 
öğreneceğimiz eğitimler alarak kendi kişisel gelişimimizi 
desteklememizi sağlamak.

Kişisel Marka Yönetimi ve LinkedIn Kullanımı Eğitimi

Şirketlerle ilk olarak bağlantı kurulan platform olan Linkedln uygulamasının öğrenilmesi ve 
profilleri daha profesyonel oluşturmayı ve kişisel marka yönetiminde LinkedIn’ın önemini 
öğrenmek hedeflenen bu etkinlik 16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

İŞLETME KULÜBÜ
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Erteleme Alışkanlıklarından Kurtulmak

Amacın, daha önceden de hayatımızda olan ancak corona virüsle birlikte hayatımıza daha sık 
dahil olan erteleme alışkanlığımızdan kurtulmak olduğu bu etkinlik 11 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Bussinspiration Close Up

Bussinspiration Close Up; 13 Nisan 2021 tarihinde 
YouTube platformu üzerinden canlı olarak 
gerçekleştirilip, 1 moderatör ve 1 katılımcı eşliğinde 
izleyicilere sunuldu. Etkinliğimizde, yurtdışında kariyer 
sahibi olan İkea Avusturya bölge yöneticisi Alpaslan 
Bey yurtdışında yaşamak, yurtdışında iş, farklı ülkelerde 
kültür gibi konuları derinlemesine konuşup detaylı bir 
şekilde izleyicilere aktardı.

İSTATİSTİK KULÜBÜ

İŞLETME KULÜBÜ
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Toplumsal Cinsiyet ve Kavramlar

Hazal Sipahi ile Toplumsal Cinsiyet ve kavramlar 
eşliğinde mağdur suçlayıcılık nedir, nerede görülür gibi 
kavramların tartışıldığı bu etkinlikte, kavram haritası 
eşliğinde devam edilen etkinlikte bilinç seviyemizi 
arttırmak ve yeni kavramlar öğrenmek amaçlandı. 

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen etkinlikte tiyatro 
oyuncusu Seyhan Arman ile medyadaki eşitsizliği 
toplumsal cinsiyet bağlamında konuşuldu. Bu 
doğrultuda yaklaşık bir saat süren etkinlikte medyadaki 
görünürlüğün artması için neler yapılabilir sorusu 
üzerine tartışıldı. 

KADIN HAKLARI KULÜBÜ
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Japon Dili Eğitimi

16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte Japon Kültür Topluluğu Kulübü tarafından 
amacı, Japon dili ve kültürüne ilgisi olan üyeler ile birlikte kulübe ait online sunucu üzerinden 
Japonca başlangıç seviyesinde ders vermek, Hiragana alfabesine giriş yapmak, dil öğrenme 
etkinliklerimizi her hafta yaparak hem dil ve kültürünü geliştirmek hem de kulübün etkinliğini 
daha da arttırmak olarak belirlendi.

Filmleri Tartışıyoruz!

Soraya’yı Taşlamak ve Demir Çeneli Melekler isimli 
filmlerin analizleri eşliğinde filmlerin konusunu ve 
filmlerdeki mesajların tartışıldığı bu etkinlik 25 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Film öneri yapılan 
etkinlikte filmlerin ana sahnelerinde verilmek istenen 
mesaja yoğunlaşıldı. Filmin esasları dikkate alınarak 
konuşulacak olan etkinlikte herkes sırayla söz alıp film 
hakkında yorum yaptı. 

JAPON KÜLTÜR TOPLULUĞU KULÜBÜ

KADIN HAKLARI KULÜBÜ
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KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

Spor Girişimciliği

Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerinden 
birisi olan spor, doğası gereği girişimci olan dinamik ve 
benzersiz bir endüstridir. Sporun toplumdaki rolü, diğer 
endüstriler üzerindeki etkisi nedeniyle ekonomileri 
güçlendirmek için rekabetçi bir strateji olarak 
artmaktadır. Dolayısıyla günümüzde spor ve girişimcilik 
giderek daha fazla birlikte dile getirilmektedir. Bunun 
nedeni, sporun ekonomik kalkınmayı ve sosyal büyümeyi 
girişimcilik yoluyla etkilemesidir. Hızla değişen küresel 
iş ortamında, inovasyon ve değişim sporun temel odağı 
durumundadır. Çünkü artan küresel rekabet ortamında 
spor organizasyonları inovasyon yoluyla daha iyi bir 
rekabet avantajı elde etmektedir. Dolayısıyla girişimcilik, 
genel performanslarını artırmak ve rekabetçi kalmak 
isteyen spor endüstrisi ve paydaşları açısından kilit rol 
oynamaktadır. Biz de bu sebeple kulüp üyelerini bu 
konuda bilgilendirmek üzere 21 Nisan 2021 tarihinde bir 
seminer düzenlendi.

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 tarafından 02-04, 09-11 ve 16-18 Nisan 2021 tarihlerinde İşaret 
Dili Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Gelecek 4.0 (9 Nisan))

   Organizasyonun temel amacı; üniversite öğrencilerinin 
gelişen teknolojiyle beraber sektörün değişimi ve 
iş olanakları hakkında farkındalık kazanmasıdır. 
Organizasyonun dinleyici kitlesi 18-24 yaş aralığında 
bulunan, teknolojiye ilgisi olan ve kariyer yolcuğunu 
bu ilerlemeye adapte etmek isteyen üniversite 
öğrencileri olarak belirlenmiştir. Mesleki dağılım olarak 
çoğunluğu mühendislik ve temel bilimler bölümlerinin 
oluşturacağını düşünülmüştür. Etkinliğin sonunda, 
katılımcıların Endüstri 4.0 konusunda genel bilgiye sahip 
olmaları hedeflenmiştir.

Aiesec ile Tanışma Toplantısı (30 Nisan)

   Organizasyonun temel amacı; bölüm öğrencilerinin 
AIESEC kurumunun gerçekleştirdiği yurt dışı sosyal 
sorumluluk ve staj programları hakkında bilgi sahibi 
olmalarına yardımcı olunmasıdır. Organizasyonun 
dinleyici kitlesi 18-24 yaş aralığında bulunan, kimya 
mühendisliği üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir. 
Etkinlik sosyal sorumluluğa ilgi duyan insanları 
bünyesinde toplayan ve öğrencilere yol gösteren bir 
etkinlik olarak betimlenebilir.
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Filistin Uğruna Kitap Tahlili

Filistin’in işgal süreci hakkında daha detaylı bilgi edinmek amacıyla çeşitli yazarlar tarafından 
yazılan makalelerin bir araya geldiği Filistin Uğruna kitabının tahlilini 19 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

Avrupa Birliği hukukunda, tüm Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan 
bireyler için veri koruma ve gizliliğine ilişkin bir yönetmelik olan GDPR ile 6698 Sayılı Kişisel 
Verileri Koruma Kanununun detaylı analizinin ve karşılaştırmasının yapıldığı bu konferans 23 
Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri

Türkcell’in Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku Müdürü Didem Kalaycıoğlu Birol ile 
gerçekleştireceğimiz etkinlikte, Turkcell’in verileri nasıl işlediği, nasıl sildiği, ihlallere yol 
açıp açmadığı incelendi ve bu şirketin veri sorumlusu olarak yükümlülüklerinden bahsedildi. 
Etkinlik 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

KUDÜS ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE 
BİLİŞİM KULÜBÜ
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23 Nisan Çocukların Resimleri İle Renklensin Etkinliği

Marmara Lösev Kulübü tarafından 24 Nisan 2021 tarihinde kulübün Instagram hesabından 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemine dair bir video paylaşımı yapılmıştır. 
Üyelerimizin çevrelerindeki çocuklar resim yaparken kısa videoları çekilecektir. Daha sonra 
çocuk ve resim ile birlikte çekilen bu videolar birleştirilerek sosyal farkındalık temalı bir video 
hazırlanmıştır. 

Kanser ve Lösemi ile ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Marmara Lösev Kulübü olarak 27 Nisan salı günü kulübümüzün Instagram hesabından ‘’ 
Kanser ve Lösemi ile ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar ‘’ adlı bir video paylaşımı yapılmıştır. Video 
içeriğinde üyelerimiz sırasıyla kanser ve lösemi hakkındaki yanlış kanılardan bahsedip bu 
kanıların doğrularını açıklamışlardır. Etkinliğin amacı bu doğru bilinen yanlışlar hakkında 
bireyleri bilgilendirip bilinçlendirmektir. Etkinlikteki hedef ise hedef kitlesi olan lisans ve lisans 
üstü öğrencilerinde sosyal medya aracılığı ile bu konuda farkındalık yaratmak ve daha geniş 
kitlelerin de dikkatini çekmekti.

Marmara Lösev Sesleniyor

Marmara Lösev Kulübü tarafından 29 Nisan 2021 günü kulübün Instagram hesabından ‘’ 
Marmara Lösev Sesleniyor ‘’ adlı bir video paylaşımı yapılmıştır. Video içeriğinde üyelerimiz 
sırasıyla Lösev’ın sloganlarını seslendirdiler. Arka fonda Lösev’in ‘’Hepimiz Birimiz İçin’’ şarkısı 
yer aldı. Etkinliğimizin amacı Lösev ve lösemi hakkında bireyleri bilinçlendirmekti. Etkinlikteki 
hedef ise hedef kitlemiz olan lisans ve lisans üstü öğrencilerinde sosyal medya aracılığı ile 
Lösemi ve Lösev hakkında farkındalık yaratmak ve daha geniş kitlelerin de dikkatini çekmekti.

Psiko-Onkoloji Semineri
Marmara LÖSEV Kulübü tarafından, olarak 8 Nisan 2021 günü Klinik Psikolog Zeynep Yazıcı 
ile Psiko-Onkoloji adlı semineri planlanlandı. Seminerimizin ana konusu tedavi süreci boyunca 
kanser hastalığının hastalar üzerindeki psikolojik etkisiydi. Etkinlik akışında katılımcılarımızdan 
sorular alınarak ve soru cevap bölümü yapıldı. Seminerimizin amacı kanser hastalarına 
uygulanan psiko-onkoloji tedavisi hakkında hakkında bilgi vermekti. Seminer, Zoom platformu 
üzerinden gerçekleşecekti.

LÖSEV KULÜBÜ
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Kozmetik Kimyası

Kozmetik ürünlerde kullanılan hammaddeler, kozmetiklerde koku ve renk, uygulama alanlarına 
göre kozmetiklerin sınıflandırılması: deri ürünleri, saç ürünleri, banyo ürünleri, aerosoller, 
dekoratif kozmetikler, üretim ve paketleme. 1.Kozmetik endüstrisine yönelik temel organik 
kimya bilgisini vermek amacıyla 26 Nisan 2021 tarihinde bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Sağlık ve Eğitim Penceresinden Lösev

Sağlık ve Eğitim Penceresinden Lösev Marmara 
LÖSEV Kulübü olarak 14 Nisan tarihinde aynı zamanda 
Lösev eğitim koordinatörlüğü görevini üstlenen 
Uzman Doktor FERDA ŞİRİN ‘in katılımı ile bir seminer 
gerçekleştirilmiştir. Seminerin ana konusu lösemi 
hastası çocukların eğitim süreci olarak belirlenmiştir. 
Etkinlik akışında katılımcılardan sorular alınıp ve soru 
cevap bölümü yapılmıştır. Seminerin amacı lösemi 
hastası çocukların hastalık sürecinin eğitim hayatlarına 
nasıl yansıdığı ve bu süreci Lösev’in nasıl desteklediği 
hakkında katılımcılara bilgi vermektir. 

KİMYA VE SEKTÖR KULÜBÜ

LÖSEV KULÜBÜ
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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 oluşturulmuş, 
1 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Digital 
Pazarlama uzmanı Mehmet Şimşek Progress With 
Vision’a katılmıştır. “Dijital Pazarlama Eğitimi” başlığı 
altında bilgilendirme ve geliştirmenin amaçlandığı bir 
etkinliktir.

Tea&Talks

Üst düzey yöneticiler ile öğrencileri bir araya getirerek 
samimi bir ortam çerçevesinde sohbet etmenin 
amaçlandığı bu etkinlik  6 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Etkinlik soru- cevap formatında 
ilerlemiştir. Katılımcılar hayatını, tecrübelerini 
dinledikten sonra öğrenciler merak ettiklerini üst düzey 
yöneticilere birebir sorma imkanı bulduğu bu etkinliğin 
hedef kitlesi üniversite öğrencileridir. 

MANAGEMENT KULÜBÜ
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Kitaplar ve Filmler Hakkında Sohbet Ediyoruz
9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen bu etkinliğin amacı, katılımcılarla bir araya gelip kitaplar ve 
filmler hakkında konuşarak entelektüel bir sohbet ortamı oluşturarak sosyalleşmektir. 

Kariyer Yolculuğu
Öğrencilerin, kariyer hedeflerine ışık tutması adına 11 Nisan 2021’de gerçekleştirilen söyleşi 
serisinde konuşmacılardan kariyer hikayelerini , mesleklerini , mesleklerini icra etmek içi 
-onların görüş ve tecrübelerine göre- ne gibi özelliklere sahip olmak gerektiğini anlatmalarını 
ve iş yaşantılarından tavsiyeler dinlenildi.

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 oluşturulmuş, 
12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kıdemli 
Yazılım Geliştiricisi Tolga Duran Progress With 
Vision’da katılımcılar ile buluşmuştur. “Excel Eğitimi” 
başlığı altında bilgilendirme ve geliştirme amaçlı bir 
etkinliktir.

MALİYE KULÜBÜ

MANAGEMENT KULÜBÜ
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Prof. Dr. Deniz Dokgöz ile Mimari Yarışmalar

Dokuz Eylül Üniversitesinde Profesör ve İkiartıbir 
Mimarlık’ın kurucularından olan Deniz Dokgöz ile beraber 
Mimari Yarışmalar konusunda 2 Nisan 2021 tarihinde 
bir seminer düzenlendi. Kendisinin ulusal mimari 
proje yarışmalarında çeşitli ödülleri bulunmaktadır. 
Hedef kitlesi mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım 
öğrencileri ve tasarımla, mimariyle ilgilenen kişilerdir. 
Etkinliğin amacı mimari yarışmalar hakkında üyelerin 
bilgi edinmesine, bu konuda kendilerini geliştirmesine 
ve yarışmaların düzeni hakkında fikirlerinin oluşmasına 
katkı sağlamak olarak belirlendi.

Şebnem Uzunarslan ile İç Mimarlık Semineri

Asistan Profesör Şebnem Uzunarslan ile birlikte 9 Nisan 
2021 tarihinde iç mimarlıktaki yeni fikir üretmek, özgün 
arayışlar ve konsept geliştirmek üzerine bir seminer 
düzenlendi. Bu etkinlik katılan kişilerin bu konularda 
kendilerini geliştirmesi amacıyla gerçekleştirildi. 

MARMARA ARCHITECTURE AND 
DESİGN CLUB
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Git-Github Kullanımı

Amacı yazılım alanında büyük bir öneme sahip, sıkça kullanılan Github hakkında katılımcılara 
bilgi vermek olan bu etkinlik 3 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencilerimizden Can Gök tarafından verilen bu eğitim, yazılım alanında kendini 
geliştirmek isteyen herkese hitap edecek şekilde düzenlenmiştir.

AIESEC Asya ile AIESEC Projeleri

AIESEC Asya ekibi, AIESEC kuruluşu, öğrencilere sağladıkları faydalar, yurtdışı programları 
ve projeleri hakkında 11 Nisan 2021 tarihinde bilgilendirme yapmıştır. Bilgisayar mühendisliği 
öğrencilerine AIESEC yurtdışı staj imkanlarına ve diğer gönüllü yurtdışı projelerine nasıl 
başvuru yapabilecekleri ve başvurusu açık olan programlarının anlatıldığı bu etkinlik soru 
cevap formatında düzenlenmiştir.

MARMARA COMPUTER SCIENCE 
AND ENGINEERING KULÜBÜ
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Sağlıkçıya Şiddete Hayır

28 Nisan “Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü “ kapsamında güncel ve çok önemli bir sorun 
olan değerli sağlık çalışanı meslektaşlarımıza uygulanan şiddete dikkat çekmek ve sağlık 
çalışanlarını daha iyi anlamak amaçlanmıştır. Üç sağlık kulübü bir araya gelerek ortak bir video 
hazırlayıp bu konudaki farkındalık çalışmalarına katkıda bulunmak ve böyle önemli bir konuya 
değinilmek hedeflenmiştir.Etkinlik 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

D-Talks With Zeynep Bektaş

Eğlence, kültür, sanat, eğitim alanında tanınmış veya 
uzman kişilerle instagram veya youtube hesabımız 
üzerinden herkese açık gerçekleştirdiğimiz canlı yayınları 
‘’D-Talks’’ adı altında topladığımız 17 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen bu yayında Zeynep Bektaş konuk edildi. 
Uzman Klinik Psikolog olan Zeynep Bektaş, katılımcılara 
hem sektör deneyimlerini hem de yıllardır edindiği 
bilgilerini aktarıp, psikolojide merak edilenleri anlattı. 

MARMARA DEĞİŞİM KULÜBÜ

MARMARA ECZACILIK KULÜBÜ
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GirDAP

Bu sene 10uncusu düzenlenecek olan GirDAP, her sene 
olduğu gibi katılımcılara birbirinden farklı girişimcilik 
hikayeleri dinleterek onlara farklı tecrübeler 
katmaktadır. Bunun yanında çeşitli oturumlarla 
girişimcilik dünyasındaki her alanı tanıtarak bu 
ekosisteme katkı sağlamaktadır. Bu sene geçtiğimiz 
senelerden farklı olarak etkinlikte kontenjan 
sınırı olmamıştır. Etkinlik 10 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

MARMARA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ
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CV hazırlama ve mülakat teknikleri

CV hazırlama bütün öğrenciler için üniversiteden mezun 
olduktan sonra ve okurkenki dönemlerde gerekli olan bir 
bilgidir. Eğitim hayatı tamamladıktan sonra öğrenciler 
iş başvurusu yaparken CV yazabilmeli ve yapılacak olan 
mülakatlara hazır olmalıdır. Bu amaçtan yola çıkarak 
üyelere CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitiminin 
verileceği etkinlik 3 Nisan 2021 tarihinde düzenlendi. 
Etkinliğimizin amacı Cv hazırlama ve mülakat teknikleri 
hakkında bilinmesi gerekenlerin katılımcı konuşmacı 
tarafından aktarılmasıdır.

Excel Programı Eğitimi

Amacı; günümüzde Excel programı kullanımı öğrencilik 
ve iş hayatında çok uygun olduğundan üyelerin bu 
konudaki eksikliklerini gidermek olan etkinlik 10 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Hedef katılımcı 
konuşmacının bize Excel hakkında bilinmesi gereken 
pratik bilgileri vermesi ve merak edilenlerin cevaplaması 
olarak belirlenmiştir.

MARMARA ENVIROMENTAL 
ENGINEERING SOCEITY KULÜBÜ
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Fikir Atölyesi Etkinliği

Fikir Atölyesi etkinliği Marmara Kapsül Discord kanalı 
tarafından odalara ayrılarak 11 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Her odada bir mentor bulunup ve 
haftanın sorunu hakkında her odadan bir yeni nesil 
girişimcilik fikri çıkmıştır. Bu haftanın konusu ‘’ Küresel 
Isınma ‘’ olup genel sunucuda tartışılacak ve problem 
çözme yetisi kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Kahveni Al Gel

Yeni nesil girişimcilik hakkında sohbet ederken 
kulüp tanıtımının yapıldığı 30 Nisan 2021 tarihli bu 
etkinliğin amacı belirli bir kitleye hitap ederek kulübe 
üye çekmektir. Etkinlik hedefi; kulüp üyesi olan ya da 
olmayan insanlara hedefleri duyurup olmayanları üyelik 
için fırsat tanımaktır. 

MARMARA KAPSÜL KULÜBÜ
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MARMARA KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ

İşte Özgür Dünya Film Tartışması

Filmin konusu bir kadının iş yerinde yaşadığı baskılar sonucu iş yerinden ayrılıp kendi 
kariyer basamaklarını tırmanmasını konu alır. Marmara Üniversiteli öğrencilerinin bu filmin 
başrol karakterinin kariyer basamaklarını tırmanmak iddiası ile başladığı yolculuğunda 
karşılaştıklarını, hayatındaki dönüşüm ele alındı. 

Manifesto Oyunu Üzerine Söyleşi

Karl Marks ve Engels’in eseri olan Manifesto ilk kez tiyatroya uyarlanıyor. Kültür sanat kulübü 
tarafından bu yeni tiyatro oyununun oluşum süreci var olma amacını yönetmeni Harun 
Güzeloğlu ile birlikte konuşuldu. Etkinlik 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Amaç bir 
tiyatro oyununun oluşum sürecini, ne anlatmak istediğini konuşmak, tartışmak. 

TechTalks - FinTech

Amacın katılımcıları blokzincir, yapay zeka, IoT gibi ileri teknolojilerin kullanıldığı Finansal 
teknolojiler sektörünün deneyimli isimleriyle tanıştırarak sektöre dair fikir edinmelerini 
sağlamak olan bu etkinlik 7 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda sektörün 
ileri gelen şirketlerinden Matriks’ten Yazılım Geliştirme Ekip Lideri Seçkin Durgay ve Yazılım 
Mimarı Erdem Bilgin’i ve MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş’i ağırlandı.

MARMARA İEEE KULÜBÜ
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Otomotiv Zirvesi

Amacın yeni mühendis adaylarına otomotiv sektörünü 
ve geleceğini, otomotiv sektöründe zamanla meydana 
gelen değişimleri ve gelişimleri göstermek ayrıca 
gelecekte otomotiv sektöründe çalışacak mühendis 
adaylarına öğrencilik yıllarında yapması gerekenler, 
katılımcı firmaların sektördeki yerleri ve Türkiye’deki 
otomotiv sektöründeki gelişmeler hakkında 
bilgilendirmek olduğu bu etkinlik 3 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Makine Mühendisliği Günleri

MarmaraMES tarihinde 10-11 Nisan tarihlerinde 14-
16 saatleri arasında Makine Mühendisliği Günleri 
etkinliğini düzenlenmiştir. Etkinliğin ilk gününde 
Siemens Energy firmasından 2 konuşmacı ile birlikte 
enerji sektörü hakkında konuşmuştur, 2. Konuşmacı 
ise Machine Learning ve makine mühendisliğinin 
kesişmeleri hakkında bilgi verirken reinforcement 
learning üzerine yaptığı çalışma hakkında bilgi vermiştir. 
İkinci günde ise Pladis’te çalışan Ahmet Melih Köse ile 
söyleşi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ise Bosch’un 
Ar-Ge kısmında çalışan Burcu Bayram ile araştırma ve 
geliştirme üzerinde konuşuldu.

MARMARA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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IV. Savunma Sanayi Zirvesi 2. Oturum

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 olmaktır. Etkinlikte, gelen 
şirketler geliştirmekte oldukları yazılımları, silahları, 
zırhlı araçları, anti füze yangın sistemlerini bizzat 
etkinliğe katılan kişilere tanıtarak bilgi vermişlerdir. 
Etkinlik 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

MARMARA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Speaking Club

4-7-12 ve 15 Nisan tarihlerinde online olarak İngilizce 
konuşma etkinliğimiz gerçekleştirildi. Eczacılık 
öğrencileri ile birlikte İngilizce geliştirme amacıyla 
etkinlik kapsamında pratik yapıldı. Etkinliğimizde katılan 
herkesin ilk olarak kendini İngilizce tanıtmasından 
sonra İngilizce oyunlar oynandı ve birebir İngilizce 
diyaloglar kurarak alıştırma yapma fırsatı yakalandı. 
7 Nisan tarihli Speaking Club’ta EPSA Trainer’ı Işınsu 
Akçin tarafından ‘’Leadership & Entrepreneurship’’ 
konulu EPSA eğitimi gerçekleştirildi. Birebir diyaloglar 
kurarak hem eğlenceli vakit geçirme hem de İngilizce 
pratik yapma fırsatı yakalandı.

61st EPSA General Assembly

General Assembly, EPSA’nın işleyişinin idame ettirilmesi için yapılan toplantıdır. MUPSA 
Kulübü olarak Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA)’nın her sene gerçekleştirdiği General 
Assembly’ye Kulüp Başkanımız Hilal Birinci ve EPSA İletişim Sekreterimiz Eyyüp Işkın 10-11-
17 ve 18 Nisan tarihlerinde online olarak katılım sağladı. EPSA’nın yürütülmesi için hayati bir 
önem taşıyan ve senelik seçimleri de içeren bu büyük toplanmada Kulüp Başkanımız Hilal 
Birinci ve EPSA İletişim Sekreterimiz Eyyüp Işkın MUPSA’yı temsil etti.

MUPSA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KULÜBÜ
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ORYANTIRING KULÜBÜ

Oryantiring 1.0 Eğitiminin Verilmesi

Oryantiring sporunun tanıtılması, oryantiring sporunun şekli, uygulanması, araç ve gereçleri 
yeri ve zamanı konuları hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanan bu etkinlik, herkese açık 
ortamda 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Oryantiring 2.0 Teknik Eğitimi

Oryantiring sporunun teknik detaylarını anlatılması, harita bilgilerinin paylaşılması, lejant 
üzerindeki sembolleri açıklanması, sanal ortamda uygulama videosu izletilmesi, yarış süreçleri, 
milli sporcular, pandemi sonrasındaki planlar gibi konulardan bahsedilen bu etkinlik 29 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir

Vals Eğitimi ve Koregrafileri

Etkinlik amacı Vals adımları ve müziklerini öğretmek olarak belirlenip 27 Nisan tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Hedef kitlesi kulüp üyelerimizdir. Bu etkinliğin yapılma amacı vals dansını 
tanıtıp, adımlarını öğrenip, adımlarını kullanarak koreografi hazırlamaktır. 

OYUN VE DANS KULÜBÜ
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Sinerji marka 21 OnlineR

Sinerji marka 21 Online etkinliğinizde, 01-02 Nisan 
2021 tarihlerinde seçkin konuşmacı ve katılımcılar 
buluşturularak, yeni nesil marka kavramını ele alacak 
alıp gündeme uygun konu başlıklarıyla, markalaşma ile 
ilgili her türlü probleme değinilmiştir. konukları: İhtiyaç 
Haritası Genel Koordinatörü Ahmet BALAT ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Esra ARSLAN, ALICE İstanbul CEO Tolga 
ALİŞOĞLU, LC Waikiki Deputy CEO Ömer Barbaros YİŞ, 
Loft Ticari Direktörü Aydın SÜHA, MNG Kargo Genel 
Müdür Yardımcısı Alpay MADEN, Bosphore Tech CEO 
Ali Murat YEŞİLYURT, Atasay İcra kurulu Üyesi Hamdi 
KÜLAHÇIOĞLU, Blutv CTO Ömer Faruk ÇELEBİ, THY 
Genel Müdürü (İtalya-Bari) Ömür KAHRAMAN ve 
Boyner CEO Eren ÇAMURDAN katılımcılara liderlik 
ruhunu, markanın değerini ve kariyer hayatları boyunca 
edindikleri tecrübeleri anlatırlarken; katılımcıların 
sorularını da cevaplamışlardır.

Sinerji ‘n marka 21 Online

Sinerji marka 21 Online etkinliğinizde, 04-11 Nisan 
2021 tarihlerinde seçkin konuşmacı ve katılımcılar 
buluşturularak, yeni nesil marka kavramını ele alacak 
alıp gündeme uygun konu başlıklarıyla, markalaşma ile 
ilgili her türlü probleme değinilmiştir. Konuklar: İhtiyaç 
Haritası Genel Koordinatörü Ahmet BALAT ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Esra ARSLAN, ALICE İstanbul CEO Tolga 
ALİŞOĞLU, LC Waikiki Deputy CEO Ömer Barbaros YİŞ, 
Loft Ticari Direktörü Aydın SÜHA, MNG Kargo Genel 
Müdür Yardımcısı Alpay MADEN, Bosphore Tech CEO 
Ali Murat YEŞİLYURT, Atasay İcra kurulu Üyesi Hamdi 
KÜLAHÇIOĞLU, Blutv CTO Ömer Faruk ÇELEBİ, THY 
Genel Müdürü (İtalya-Bari) Ömür KAHRAMAN ve 
Boyner CEO Eren ÇAMURDAN katılımcılara liderlik 
ruhunu, markanın değerini ve kariyer hayatları boyunca 
edindikleri tecrübeleri anlatırlarken; katılımcıların 
sorularını da cevaplamışlardır.

MARMARA SİNERJİ KULÜBÜ
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Sinerji Kariyer Günleri - Öykü Dalgün Acar

‘’Sinerji Kariyer Günleri - Öykü Dalgün Acar’’ adlı 13 
Nisan tarihinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, konuk; 
Pierre Fabre Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Sn. 
Öykü Dalgün Acar katılımclara Pierre Fabre Türkiye 
gibi uluslararası faaliyetler gösteren bir firmanın İnsan 
Kaynakları stratejilerinden, genel anlamıyla çalışma 
düzenlerinden, işbu sektörde hangi insan kaynağı 
daha çok görev alır konuları başta olmak üzere eğitim 
sürecinin işe alımlarda önemi gibi konuları, kendi eğitim 
süreçlerinden de de feyz alarak bahsetmiştir.

Sinerji Kariyer Günleri- Aylin İyicik Yazgan

‘’Sinerji Kariyer Günleri - Aylin İyicik Yazgan’’ adlı 15 
Nisan tarihli etkinlikte, konuk; Koçtaş İnsan Kaynakları 
Direktörü Aylin İyicik Yazgan, katılımcılara Koçtaş 
gibi Türkiye özelinde büyük mal ve hizmet satışı 
sağlayan ve bir grup firması olan bir firmanın İnsan 
Kaynakları stratejilerinden, genel anlamıyla çalışma 
düzenlerinden, işbu sektörde hangi insan kaynağı 
daha çok görev alır konuları başta olmak üzere eğitim 
sürecinin işe alımlarda önemi gibi konuları, kendi eğitim 
süreçlerinden de de feyz alarak bahsetmiştir.

MARMARA SİNERJİ KULÜBÜ
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League Of Legends 5V5 Turnuvası

Marmara Sports Community tarafından e-sporun 
spordan ayrılmamasını gerektiği düşüncesiyle 4 Nisan 
2021 tarihinde League of Legends 5V5 turnuvası 
düzenlenmiştir. Bu etkinliği gerçekleştirilmesinin 
amacı, kulüp üyelerinin online dönemde e-spor 
arenasında etkin bir şekilde katılım gösterebileceği, 
kulüp içerisinde yeni tanıştıkları bireyler ile takım 
olmanın mantığını kavrayabilecekleri bir stratejik 
rekabet ortamı oluşturmaktır.

MARMARA SPORTS COMMUNITY
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Workshop Essay Ve Makale Yazımı

Üyelere makale yazmanın tekniklerini, nelerin yapılıp 
nelerin yapılmaması gerektiğini ve püf noktaları 
anlatmak amaçlanan bu program 17 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. 1 saat süren bu etkinlikte 
Araştırma Görevlisi Nilay Ökten ağırlandı. 

MARMARA STUDENT CAREER CLUB
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Selçuklularda Ordu

Marmara Tarih kulübü tarafından günümüzde 
televizyon dizilerine konu olarak ön plana çıkmaya 
başlayan Selçuklu Devleti’nin ordu teşkilatının doğru 
bir şekilde anlatılıp katılımcılara aktarılması amaçlanan 
etkinlik 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

MARMARA TARİH KULÜBÜ
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MÜÇEV Kitap Kulübü Buluşması

Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü’nün üç yıldır düzenli 
olarak devam ettirdiği kitap tahlili buluşmaları bu sene 
de çevirimiçi olarak 10.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Etkinliğe katılacak MÜÇEV üyeleri, “Kitap Kulübü” üyeleri 
adı altında birleştirilerek okunacak kitap ortak bir karara 
varılarak George Orwell’ın 1984 romanı olarak seçildi. 
Etkinlikten önce roman okunarak kitap tahlili esnasında 
kitabın yazarı George Orwell’ın hayatı ve diğer eserleri; 
romanın olay örgüsü ve karakterleri; 1984 gibi distopik 
roman türünün genel özellikleri ve 1984 eserindeki 
distopya analiz edildi. MÜÇEV Kitap Kulübü üyeleri bir 
sonraki kitap tahlili için Mayıs ayında bir araya gelme 
kararı almışlardır.

Ebru YILDIRIM MÜÇEV’e Anlatıyor

Ollang Translation çeviri şirketinin kurucu ve CEO’su Ebru 
YILDIRIM 17.04.2021 tarihinde MÜÇEV’e konuk olmuştur. 
Söyleşi şeklinde ilerleyen bu etkinliğe katılan öğrenciler, 
Ebru YILDIRIM’a; lisan ve yüksek lisans deneyimleri, genç 
bir girişimci olarak çeviri şirketi kurma süreci, iş veren 
gözünden çevirmenin sahip olması gereken özellikleri 
ve çeviri sektörünün yeni normal sonrasındaki durumu 
gibi daha bir çok başlık hakkında merak ettiklerini 
sormuşlardır. İleride kendi çeviri işletmesini kurmayı 
düşünen geleceğin çevirmenlerinin kafalarındaki soru 
işaretlerini gidermek için onlar gibi aynı sıralardan 
geçmiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim-
Tercümanlık anabilim dalı mezunu Ebru YILDIRIM 
kendi tecrübelerinden yola çıkarak katılımcılara yanıtlar 
sunmuştur.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ KULÜBÜ
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Blockchain ve Kripto Para Hukuku

Amacı; güncel gelişmeler ışığında Kripto Paraların ve Blockchain teknolojisinin 
değerlendirilmesini sağlamak olan etkinlik 9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Hedef, 
gelişmekte olan bu konu hakkında bir farkındalık kazandırıp ilgililerin bilgi edinmesini 
sağlamaktı. Bu etkinliğin yapılma amacı üyelerden gelen istekler ve yönetim kurulu kararıdır. 

Online Film Atölyeleri (Film Workshops)

14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğin yapılış amacı kulüp içindeki öğrencilerin 
birbirleri ile iletişim halinde kalıp fikirlerini paylaşabilecekleri özgür bir platform oluşturmaktır. 
Hedef kitlesi kulüp üyeleri ve fakülteden diğer hukukçular olarak belirlenmiştir. 

Online Büro Gezisi

Etkinliğin amacı plaza ve kurumsal büro avukatlığını yakından incelemek büyük büro 
organizasyonlarının nasıl kurulduğunu ve işlediğini araştırmaktır. Hedefi ise mesleğe adım 
atacak hukuk fakültesi öğrencilerinin avukatlık mesleği ile ilgili bilgi edinimini sağlamak ve 
kurumsal bürolarda işe alım konusunda göz önünde tutulan kriterleri tespit etmektir. Etkinlik 
16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Anayasa ve Anayasa Mahkemeleri

Etkinliğin amacı hem ulusal hem de uluslararası anlamda temel hak ve özgürlüklerin korunması 
konusunda anayasa ve anayasa mahkemelerinin görevlerini etkilerini bizzat bir uzman 
tarafından incelemek ve konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamak olarak belirlenmiştir. 
Etkinlik 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Fikri Mülkiyet Hukukunda Kariyer & Sahtecilikle Mücadele

18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı fikri mülkiyet hukuku alanında 
yapılan güncel çalışmaları ve mevzuatları incelemek bu alanda vuku bulmuş emsal kararları 
araştırmak ve değerlendirmektir. Hedef; sahtecilikle mücadele konusunda bir farkındalık 
oluşturmak ve fikri mülkiyet hukuku alanında kazanım elde etmektir. Etkinliğin yapılma amacı 
ise hukukta niş ve gelişmekte olan alanlardan birisi olan Fikri Mülkiyet Hukuku alanında bilgi 
edinimini sağlamaktır. Hedef kitlesi hazırlıktan mezuniyete başta üyeler olmak üzere bütün 
hukukçular olarak belirlenmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUKİ 
ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
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Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

Amacı gelişmekte olan dijital dünyada yapay zekanın aktif rol oynaması ve bunun giderek 
artması neticesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları ceza hukuku kapsamında incelemek 
olarak belirlenmiştir. Hedef; yapay zekâ teknolojisinin hukuku nasıl etkileyeceği ve değiştireceği 
üzerine çalışmalar yapmaktır. Hedef kitlesi ise bu alana ilgisi olan başta üyeler olmak üzere 
diğer bütün hukukçulardan oluşan bu etkinlik 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Akademik Kariyer ve Akademik Yazı

Temel amacı; hukuk fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin akademik 
kariyer ve akademik yazım konusunda bilgi birikimi edinmesini sağlamak ve bu yönde 
akıllarına takılan soruların yanıtlanmasını sağlamak olan bu etkinlik 14 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Hedef; özellikle akademik kariyer ve gelişim hedefleyen lisans 
öğrencilerinin bu konular hakkında bilgi edinimini sağlamaktır. Hedef kitlesi hukuk fakültesi 
lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Mülteci & Göçmen Hakları

25 Nisan 2021’de gerçekleştirilen bu etkinliğin amacı mülteci ve göçmenlerin haklarını ve bu 
hakları koruyan mekanizmaları öğrenmektir. Hedef ise bu alanda farkındalık oluşturacak 
bir çalışma yapmaktır. Hedef kitlesi ise hazırlıktan başlamak üzere mesleğini icra eden 
bütün hukukçulardan oluşmuştur. Etkinliğin gerçekleştirilmiş olma amacı üyelerden gelen 
taleplerdir. 

Online Film Atölyeleri

The Silence of The Lambs (Kuzuların Sessizliği) filmi izlenip bir moderator yönetiminde film 
hakkında analiz ve tahlil yapılmıştır. Etkinliğin yapılma amacı kulüp içindeki öğrencilerin 
birbirleri ile iletişim halinde kalıp fikirlerini paylaşabilecekleri özgür bir platform oluşturmak 
olarak belirlenmiş, 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Hedef kitlesi ise hazırlıktan 
başlamak üzere mesleğini icra eden bütün hukukçulardan oluşmuştur. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUKİ 
ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
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Taha Ulukaya ile Akademi Ödülleri

Marmara Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından, Taha 
Ulukaya 27 Nisan 2021 tarihinde ağırlandı. Bu etkinlikteki 
temel hedef; Taha Ulukaya ile akademi ödülleri üzerine 
bir söyleşi yapmak ve sonrasında filmler hakkında sohbet 
etmek olarak belirlendi.

Diksiyon Atölyesi

Diksiyon Atölyesinin ilk dersi olan 9 Nisan 2021 tarihli eğitimde katılımcılar, eğitmen Hilal 
Özdemir ile tanışmıştır. Devamında diksiyon nedir? Diksiyonun günlük hayatımızda önemi 
nedir?, Doğru ve güzel konuşma günlük hayatta bizi nasıl öne çıkarır? Gibi soru başlıkları 
üzerinden sohbet edildi. Atölye çalışmaların gidişatı ve değinilecek konular eğitmen tarafından 
katılımcılara aktarıldı. 

Diksiyon Atölyesi

Diksiyon Atölyesinin ilk dersi olan 16 Nisan 2021 tarihli eğitimde katılımcılar, eğitmen Hilal 
Özdemir ile tanışmıştır. Devamında diksiyon nedir? Diksiyonun günlük hayatımızda önemi 
nedir?, Doğru ve güzel konuşma günlük hayatta bizi nasıl öne çıkarır? Gibi soru başlıkları 
üzerinden sohbet edildi. Atölye çalışmaların gidişatı ve değinilecek konular eğitmen tarafından 
katılımcılara aktarıldı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM KULÜBÜ



91

International Law School Mediation Tournament

Uluslararası Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Turnuvası genellikle her yıl Mart veya Nisan 
aylarında yapılır ve dünyanın her yerinden hukuk fakültesi ve lisansüstü okul katılımcıları içerir. 
Turnuva çift yıllarda Chicago, IL’deki Loyola Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenleniyor 
ve garip yıllarda ABD dışında düzenleniyor 2019’da turnuva Atina, Yunanistan’da yapıldı ve 
2021’de turnuva Tiflis, Gürcistan. Polonya, Ukrayna, Litvanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik 
Devletleri, Brezilya ve Dubai gibi yerlerde dünya çapında düzenlenen INADR himayesinde 
düzenlenen davetli hukuk okulu turnuvalarının doruk noktasıdır. Etkinlik 7-11 Nisan 2021 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Istac Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşaması

Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşaması, tarafların tahkim yargılaması 
öncesinde arabuluculuğa başvurması prosedürünü simüle eden ulusal bir farazi dava 
yarışmasıdır. Takımlar ilk olarak başvurucu taraf adına bir başvuru dilekçesi hazırlamıştır. 
Sonrasında başvurucu taraf ve karşı taraf adına arabuluculuk görüşmelerine katılmışlardır. 
Yarışma genel olarak öğrencilerin arabuluculuk müessesesi hakkında bir deneyime sahip 
olmaları amacıyla düzenlenmektedir. Etkinlik 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Marmara Moot Mezunlarla Buluşuyor

Etkinliğin amacı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu hukukçular ile şu anda hukuk 
fakültesinde öğrenim gören öğrencileri bir araya getirmek olarak belirlenmiş, 29 Nisan 2021 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KURGUSAL 
DAVA KULÜBÜ
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Ayça Alemdar Kaan’ın Annesi Olmak 

Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu Kulübü 
Ayça Alemdar: Kaan’ın Annesi Olmak 8 Nisan 2021 
Perşembe günü instagram canlı yayın üzerinden 6 
yaşında otizmli bir çocuk annesi olan Ayça Alemdar ile 
bir araya gelindi. Bu etkinlikte Ayça Alemdar otizmli bir 
çocuk sahibi anne olarak yaşadıkları olumlu - olumsuz 
deneyimleri, çocuğunun aldığı belki de alamadığı eğitimi 
ve karşılaştığı tepkileri anlattı. Çoğunlukla Öğretmen 
adayları ve ebeveynlerin katıldığı etkinlikte Ayça Alemdar 
üzerinden ailelerin yaşadığı sorunlara, karşılaştıkları güç 
durumlardan ve özellikle mücadelelerinden bahsedildi, 
toplumdan ve öğretmen adaylarından beklentilerine 
değinildi, soru - cevap kısmı sayesinde akıllara takılan, 
merak edilen soruların da cevaplarına değinildi.

Çocuk Resimlerini İncelemenin ve Analiz Edebilmenin Önemi 

Resimlerini İncelemenin ve Analiz Edebilmenin Önemi 
10.04.2021 tarihinde, Dr. Gülçin Güven eşliğinde çocuk 
resimlerini incelemenin ve analiz edebilmenin önemine 
vurgu yapıldı. Bu etkinlik kapsamında çocuk resimleri 
çocuk hakkında kesin bir görüş sağlar mı, çocuk 
resimlerini bize çocuk hakkında nasıl ve ne kadar bilgi 
verebilir gibi soruların cevapları verildi. Çocuk resimlerini 
inceleyebilmek ve özellikle de yorumlayabilmek için 
çocuğun kendisi, ailesi, yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi 
olunması gerekir gibi çocuk resmini yorumlayabilmek için 
nasıl bir yol izlenebilir, bunun için hangi bilgiler gereklidir 
konusuna da değinildi. Çocuk resimleri hakkında uzman 
isimler hakkında bilgi verildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL 
EĞİTİM TOPLULUĞU
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Görmez Ressam Eşref Armağan 

Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu Kulübü 
Görmez Ressam Eşref Armağan 11. 04.2021 tarihinde 
doğuştan görme engelli ve çok merak edilen Ressamımız 
Eşref Armağan ile birlikte kendi yaşamını, deneyimlerini 
kendisinin anlattığı, paylaştığı bu etkinlikte Eşref Armağan 
resim yeteneğine bir kez daha şahit olundu. Katılımcılara 
pek çok şey katan, keyifli vakit geçiren etkinlikte özellikle 
Özel Eğitim Öğretmen adaylarının ve katılan herkesin 
kendine pek çok şey kattığı bir etkinlik oldu.

2.Mesleki Gelişim Günleri Etkinliği 

2. Mesleki Gelişim Günleri İlkini Trakya Üniversitesi Özel 
Eğitim Topluluğu ‘nun yaptığı Mesleki Gelişim Günleri’nin 
ikincisini i gerçekleştirmek için bu sene Marmara 
Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu Kulübü devraldı. 
Pandemi, dersler ve Ramazan ayı nedeniyle iki hafta 
sonu günde iki oturum olmak üzere toplam sekiz farklı 
oturumda gerçekleştirmeye karar verildi. İlk dört oturumu 
17-18 Nisan tarihlerinde, Engel mi, Nöroçeşitlilik mi başlığı 
altında Tuna ŞAHSUVAROĞLU, Aile Eğitimi başlığı altında 
Atilla CAVKAYTAR, Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarda 
Zihin Kuramı başlığı altında Oktay Taymaz Sarı ve Üstün 
Zekalı Çocukların Sosyal Ve Duygusal Gelişimi başlığı 
altında Ayça Köksal Konik ile gerçekleştirildi. Etkinlik 
öncelikli olarak öğretmen adaylarına yönelik olsa da özel 
Eğitim öğretmen adayları kadar Öğretmen, aileler ve farklı 
bölümden öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirildi. Bu 
sayede kulübün asıl amaçlarından olan bilinçli bir farkındalık 
oluşturmak hedefine yönelik de faydalı bir etkinlik oldu. 
Etkinlik büyük bir ilgiyle karşılandı ve katılımcı sayısı olarak 
da yeterli katılımcı sayısına ulaşıldı. Etkinlik davetini kabul 
eden tüm hocalara teşekkür, katıldığı oturumun 4/3’ünde 
bulunan katılımcılara da katılımcı belgesi verildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL 
EĞİTİM TOPLULUĞU
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MÜTAK Almanca Konuşma Kulübü Serileri

10 ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde kulüp bünyesinde; Almanca dilini hem günlük olarak hem 
de akademik hayatta daha iyi kullanmayı hedefleyen katılımcılar 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 
becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Ateş Başı Muhabbetler

Bu etkinliğin amacı yasaklardan ötürü toplu etkinlik düzenlenememesinden dolayı kamplarda 
paylaşılan sohbetleri online olarak yapmak olarak belirlenip 22 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

MARMARA KAMPÇILIK KULÜBÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
 TÜRK-ALMAN KÜLTÜR KULÜBÜ
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Klasik Edebiyatımızda Aile ve Çocuk 

11 Nisan 20.00 da gerçekleşen programda aile kurmanın 
önemi, kurulan ailenin huzurlu olması için dikkat edilmesi 
gerekenler, kadın ve erkeğin anne baba rolünün önemi, 
çocuğa gösterilmesi gereken saygı ve anne babaların 
çocuk sahibi olmadan evvel kendilerini yetiştirmesi, 
donanımlı olması; aile içinde ben kimliği yerine biz veya 
sen kimliğinin ön planda olması gerektiği gibi konular ele 
alındı. Katılımcıların soruları yanıtlandı.

Gençliğin Yol Haritası 

Etkinlikte araştırmacı yazar Mevlüde Uçar tarafından 
güncel problemlere değinilerek gençlerin içinde 
bulunduğu hatalara dikkat çekildi. Başlıca problemler 
tahlil edilerek bunlara karşı geliştirilmesi gereken 
tutumlara örnekler verildi. Hocamızın kendi hayatından 
yola çıkılarak gençlerin daha başarılı ve mutlu bir hayat 
sürmesinde önemli role sahip bazı öğelere yer verildi. 
Ayrıca konuşmacı katılımcıların sorularına yanıtlandırdı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YEDİ 
HİLAL KULÜBÜ
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Speaking Club

4-7-12 ve 15 Nisan tarihlerinde online olarak İngilizce 
konuşma etkinliğimiz gerçekleştirildi. Eczacılık 
öğrencileri ile birlikte İngilizce geliştirme amacıyla 
etkinlik kapsamında pratik yapıldı. Etkinliğimizde katılan 
herkesin ilk olarak kendini İngilizce tanıtmasından 
sonra İngilizce oyunlar oynandı ve birebir İngilizce 
diyaloglar kurarak alıştırma yapma fırsatı yakalandı. 
7 Nisan tarihli Speaking Club’ta EPSA Trainer’ı Işınsu 
Akçin tarafından ‘’Leadership & Entrepreneurship’’ 
konulu EPSA eğitimi gerçekleştirildi. Birebir diyaloglar 
kurarak hem eğlenceli vakit geçirme hem de İngilizce 
pratik yapma fırsatı yakalandı.

61st EPSA General Assembly

General Assembly, EPSA’nın işleyişinin idame ettirilmesi için yapılan toplantıdır. MUPSA 
Kulübü olarak Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA)’nın her sene gerçekleştirdiği General 
Assembly’ye Kulüp Başkanımız Hilal Birinci ve EPSA İletişim Sekreterimiz Eyyüp Işkın 10-11-
17 ve 18 Nisan tarihlerinde online olarak katılım sağladı. EPSA’nın yürütülmesi için hayati bir 
önem taşıyan ve senelik seçimleri de içeren bu büyük toplanmada Kulüp Başkanımız Hilal 
Birinci ve EPSA İletişim Sekreterimiz Eyyüp Işkın MUPSA’yı temsil etti.

MUPSA KULÜBÜ
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Radiohead Exit Music Cover

Etkinlikte kulüp üyelerinden 3 kişinin katkısıyla 4 Nisan tarihinde gerçekleşmiştir. 
Katılımcılardan biri piyano ve vokalde, biri kemanda, diğeri basta olmak üzere bir şarkının 
coverı yapılmıştır.

MOK’a Hoş Geldin Etkinliği 

17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğimizin 
amacı hali hazırda bulunan üyelere eklenen yeni 
üyelerle bu seneki tanışma toplantısını online ortamda 
gerçekleştirebilmekti. Kulübün Instagram ve WhatsApp 
hesaplarında bulunan üyelerle beraber yeni katılmak 
isteyenler hedef kitlesi olarak belirlendi. 

Şanlıurfa Eyyübiye Yenice Merkez İlkokuluna 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.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 
KULÜBÜ

MÜZİK VE ORGANİZASYON KULÜBÜ
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“Veba’’ Kitap Tahlili

Veba kitabının tahlili, Dr.Esra Aksoy eşliğinde 10 
Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik tüm 
üniversite öğrencilerine yönelik olmuştur. Amaç; 
uzun bir süredir dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına 
alan virüsün bir benzeri olan veba hastalığını Albert 
Camus’un kitabı eşliğinde inceleyerek böyle olayların 
tüm devirlerde ve tüm toplumlarda gerçekleştiğini, 
bu durumlarda nasıl birlik ve beraberlik gösterdiklerini 
ve akabinde nasıl önlemler aldıklarını, nasıl dirayetli 
olduklarını şu an günümüzle bağdaştırarak bunu 
yakından incelemektir.

NEVA KULÜBÜ
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Güler Işık İle Çocuklarda Fiziksel Gelişim

Fiziksel gelişim, çocukların en temel gereksinimlerinden 
olan hareketi içinde bulunduran bir gelişim alanıdır. 
Çocukların gelişiminde hareket önemli bir unsurdur. 
Fiziksel gelişim büyük ve küçük kasların gelişimini, 
çocuğun hareket kabiliyetlerinin artmasını kapsayan 
bir alandır. Bebek dünyaya belirli refleksler kazanmış 
olarak gelir ve ilk yıllarda hareket kabiliyetinin çoğunu 
bu refleksler oluşturur, zamanla bazı refleksler yok 
olurken kasların ve sinir sisteminin gelişmesi ve beden 
hakimiyetinin artması ile istemli hareket becerileri 
de artar. Böyle kritik bir konuda hareket gelişimini 
desteklemek için okul öncesi öğretmenlerine büyük 
görevler düşmektedir. Etkinlik 7 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Duygu Dostu Öğretmen Olmak

Doç.Dr. Nalan KURU Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve Erken Çocukluk Eğitim 
Uzmanıdır. Kendisinin ‘Duygu Dostu Öğretmen 
Olmak’ konulu çalışmaları bulunmaktadır. Nalan 
Kuru, öğretmen adaylarına duygu dostu öğretmen ve 
ebeveyn olmanın ne demek olduğunu açıkladığı bu 
etkinlik 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çocukların 
ilk iletişime girdikleri kişiler ebeveynleridir. Bu noktada 
ebeveynlerin çocukların duygularını anlaması ve ona 
göre davranması gerekmektedir. Aynı zamanda çocuk 
ebeveynden sonra okul öncesi öğretmeniyle birlikte 
olmaktadır. Öğretmenlerin de çocukların duyguları 
anlaması ve duygularının dostu olması gerekmektedir. 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ
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Speaking Club VII  (1 Nisan 2021)

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin yedincisi, 1 Nisan 
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 VIII (8 Nisan 2021)

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin sekizincisi, 
8 Nisan 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 IX (15 Nisan 2021)

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin dokuzuncusu, 
15 Nisan 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 Akademisi-Pazarlama Nedir? 

 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama 
Anabilim Dalı Üyesi ve aynı zamanda Pazarlama Kulübü 
danışman hocası Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Başcı’nın 
eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; pazarlamanın 
ne olduğuna cevap arayarak pazarlamanın dünü ve 
bugünü, pazarlama araştırması, marka ve yönetimi, 
müşteri deneyimi ve içgörüsü konularına değinildi.  
Etkinlik sonunda katılımcıların merak ettiği sorular 
cevaplandırıldı.

PAZARLAMA KULÜBÜ
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Bir Kap Mama Bir Kap Sevgİ

Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü ve 
Pazarlama Kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen Bir Kap 
Mama Bir Kap Sevgi etkinliğinde, PawPaw markasının 
sponsorluk desteğiyle Anadoluhisarı kampüsündeki 
kedi ve köpekler beslendi.

Markalar Fısıldıyor-Opet Vakası

Geçtiğimiz sene bünyesindeki birçok marka ile etkinlikler 
düzenlenen ve vaka analizleri yapılan dijital bir eğitim 
platformu olan Markalar Fısıldıyor’dan Opet vakası ile 
buluşuldu. Opet Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur 
Aydın, katılımcılara “Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk projeleri ve İtibar Yönetimi” adlı vakayı 
ayrıntılarıyla aktardı. Marka olarak yaptıkları sosyal 
sorumluluk projelerinden, katkıları ve amaçları örnek 
olay üzerinden katılımcılar ile paylaştı. 

PAZARLAMA KULÜBÜ
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Lösemi ve Kansere Karşı Farkındalık Oluşturalım

Lösev Ailesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Sayın 
Zeynep Demir’in katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, 
katılımcılara ‘Lösemi ve Kansere Farkındalık 
Oluşturalım’ başlığı altında sunum yapıldı. Sunumda 
katılımcılara Lösev ailesinin kuruluş hikayesi, güncel 
olarak bu hastalıkla savaşırken ne gibi rolleri olduğunu, 
Lösemi hastalığıyla savaşan insanların problemlerini 
anlatarak katılımcıları bilinçlendirmeye yönelik bir 
konuşma gerçekleştirdi. Marmara Lösev Kulübü ile 
ortak gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların sorularının 
cevaplandırılmasıyla sonlandırıldı.

Speaking Club X

Pazarlama Kulübü tarafından her hafta gerçekleştirilmesi 
planlanan Speaking Club etkinliklerinin onuncusu, 
29 Nisan 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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Hayvanların Sesine Kulak Verelim

Pazarlama Kulübü ve Hayvanları Koruma Kulübü 
işbirliği içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Veteriner 
Hekim Merve Semiz, katılımcıları hayvanları koruma ve 
besleme gibi birçok konuda bilgilendirdi. Katılımcılar 
ile soru cevap üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte, 
katılımcılar kendi sorularını yönlendirdi.  Katılımcılar, 
sokak ve evcil hayvanların bakımı, beslenmesi, 
korunması ve dikkat edilmesi gereken unsurlar 
hakkında bilinçlendirildi.

PAZARLAMA KULÜBÜ
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Terapi Serisi 2:Sanat Terapisi

Tedavi sürecinin sanatla sürdürülmesine dayanan bir te-
rapi çeşidi olan sanat terapisinin atölye çalışması şeklinde 
gerçekleştirilmesi amaçlan bu etkinlik 15 Nisan 2021 ta-
rihinde gerçekleştirilmiştir. Klinik psikolog ve sanat tera-
pisti Suzi Amado ve katılımcılar ile birlikte farklı terapi 
yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Hayvan Psikolojisi

Psikolojinin çalışma alanlarından birisi olan Hayvan 
Psikolojisi alanına dair bilgilendirme yapmak ve alanın 
çalışma koşullarını aydınlatmak amaçlanan bu etkinlik 
26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.  

PSİKOLOJİ VE GELİŞİM KULÜBÜ
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Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Haftada 2 gün, toplam 8 saat süren ve 2 hafta devam 
eden bu etkinlikte; katılımcılara Anlayarak Hızlı Okuma 
eğitimi verilmiştir. Ercan Şeremet tarafından yürütülen 
bu eğitim, 23.03.2021- 02.04.2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

Simurg-Bir Yolculuk Hikayesi: Kuşlar

Özlem Güneş hocamızın konuk olacağı Simurg-Bir 
Yolculuk Hikayesi: Kuşlar isimli bu etkinlikte; Ferîdüddin 
Attâr’ın kaleme aldığı Mantıku’t Tayr eseri ve Şemsettin 
Sivasî’nin Gülşen- Âbâd isimli eseri üzerinden insanın 
özüne yolculuk ele alınmıştır. Kişinin kendisi hakkındaki 
düşüncelerini nasıl değerlendirdiği ve algıladığına bağlı 
olarak kişiliğini şekillendiren önemli bir unsur olan 
benliğe dair bilgilendirmelerin yapılan etkinlik; 7 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

PSİKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
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Makale Tahlilleri-3

Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez 9 
Nisan 2021 tarihinde düzenlenen ‘’Makale Tahlilleri’’ 
isimli etkinliğin bu oturumunda ‘’Yükseköğretimdeki 
Engelsiz Öğrencilerin Fiziksel Engelli Öğrencilere İlişkin 
Bakış Açıları: Marmara Üniversitesi Örneği’’ başlıklı 
makalesi ele alınmıştır. Hedef 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 olabilmek olarak belirlenmiştir.

Psikoloji ve İrfan Kulübü Vaka Akademisi

Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez 10 
Nisan 2021 tarihinde düzenlen vaka akademisi, Dr. 
Derya Eryiğit tarafından yönetilmiştir. Değişim ve 
gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki 
yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalı olan çift 
terapileri üzerinde durulmuştur.

PSİKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ



108

23 Nisan Çocuk Atölyeleri

23 Nisan Cuma günü 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen 
Çocuk Atölyesi etkinliği için belirlenen yaş grubu 7-10 
yaş (ilkokul çocukları) ve kontenjan 30 çocuk olarak 
planlanmıştır. Zoom üzerinden gerçekleştirilen olan 
bu etkinlikte 30 çocuk, 3 oturumda 10’ar kişi olarak 
gruplandırılıp ve 2’şer başkanın kontrolünde oyun 
oynamışlardır. 

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’’ temasının 
sonraki konuğu Tuba Nurgün Avlanmış oldu. Marmara 
Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunu olan konuğumuz 
şu an bizlerin bulunduğu sıralardan geçerek kariyer 
hayatındaki başarılarına ulaşana kadar olan yolculuğunu, 
bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktarmıştır. 1 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 Eve Sığan Belgeseller

 Temanın 3 Nisan 2021 tarihli üçüncü etkinliğinde 
TRT Belgesel ’in ‘’Küresel Tehdit: Kovid-19 | Akdeniz 
Rehaveti’’ bölümünü izlenilip ve konu hakkında tartışıp 
görüşler belirtildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ 
KULÜBÜ
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Sağlıklı Sohbetler

Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini 
öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ temasının 
04.04.2021 tarihli etkinliğine Kıdemli Hasta İlişkileri 
Uzmanı Deniz Kara Şener konuk olmuştur. 

Sağlıklı Sohbetler

Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini 
öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ temasının 
9 Nisan 2021 tarihli etkinliğinde Memorial Sağlık Grubu 
Hasta İlişkileri Grup Müdürü Arzu Aslan konuk olmuştur. 

Vals Eğitimi ve Koregrafileri

Etkinlik amacı Vals adımları ve müziklerini öğretmek olarak belirlenip 27 Nisan tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Hedef kitlesi kulüp üyelerimizdir. Bu etkinliğin yapılma amacı vals dansını 
tanıtıp, adımlarını öğrenip, adımlarını kullanarak koreografi hazırlamaktır. 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ 
KULÜBÜ
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Sağlıklı Sohbetler

Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini 
öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ temasının 
12 Nisan 2021 tarihli etkinliğinde Memorial Sağlık Grubu 
Hasta Deneyimi Uzmanı Gizem Köse konuk olmuştur.

Sağlıklı Sohbetler

Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini 
öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı Sohbetler’’ temasının 30 
Nisan tarihli etkinliğinde Memorial Sağlık Grubu Kalite 
Grup Müdürü İkliba Özsöz konuk olmuştur. 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ 
KULÜBÜ
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Akif Manaf ile Meditasyona Dair

Marmara Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Kulübü tarafından 
Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf 
ile meditasyona dair 4 Nisan tarihinde bir söyleşi 
gerçekleştirildi. Amaç stresle baş etme yöntemlerinden 
olan meditasyonu daha yakından tanıyabilmek ve 
işin ehli olanlardan doğru bilgiye ulaşabilmek olarak 
belirlendi. 

Pandemi Döneminde Oruç

Ramazan ayında hem pandemide hem de oruçlu olunan 
günlerde Covid-19 virüsüne karşı güçlü kalmanın sağlıklı 
beslenmeyle olacağını düşüncesiyle 23 Nisan 2021 
tarihinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
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Akif Manaf ile Bilinç Nedir?

Meditasyonla ilgili öğrentici sohbetin ardından ‘’Bilinç 
nedir?’’ sorusuna katılımcılarla beraber yanıt arandı. 
Etkinlik 27 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ



114

Bahar Dönemi Tanışma Toplantısı

Bu etkinlikle yeni üyelerle tanışarak sohbet etmeyi, 
yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek mümkün olduğunca 
çözüm üretmenin amaçlandığı etkinlik 7 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

Güncel Gelişmeler Işığında Yasama Dokunulmazlığı & Yasama 
Sorumsuzluğu

Günümüzde tartışmalı bir konu olan yasama 
dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu olarak ikiye 
ayrılan yasama bağışıklığı konusunda alanında uzman 
olan okulumuz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman 
Can’ın anlatımıyla 9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

SEÇKİN HUKUK KULÜBÜ
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Uygulamada Cezaların İnfazı

Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin ‘den Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un içeriği ve 
uygulamadaki yeri ile ilgili bilgilerin alındığı program 26 
Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

Kariyer Serüvenleri: Türkiye’de Savcılık ve Avukatlık

Bu etkinlikle başta fakülte öğrencileri olmak üzere ilgili 
herkese ulaşmak isteğiyle savcılığı tanımak, Yargıtay 
savcılığı hakkında bilgi sahibi olmak sonradan avukatlık 
yaptığı için iki meslek arasında farkı dinlemek ve 
deneyimlemek, konuşmacımızın meslek hayatı boyunca 
yaşamış olduğu zorlukları ve kariyer serüveninin 
katılımcılara ışık tutmasının amaçlandığı etkinlik 30 
Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

SEÇKİN HUKUK KULÜBÜ
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Kitap Okuma ve Tartışma

Hukuk Felsefesi dersinin içeriğine uygun olarak, 
J.J. Rousseau’nun ‘’Toplum Sözleşmesi’’ kitabının 
konuşulduğu, 1.sınıfların derslerine olumlu etki 
sağlayacak olan etkinlik 16 Nisan 2021’de gerçekleştirildi. 

Şikago Yedilisi’nin Yargılanması Filmi Gösterimi, İzleyip Tartışma

Amerika’daki hukuk sistemine ışık tutan bu film 
gösterimi 24 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

SOSYAL HUKUKÇULAR KULÜBÜ
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Kuşak Kuşak Çocuklar

Pandemi sürecinde okuma, dinleme, gözlemleme, 
tecrübeleri paylaşma ile daha çok insana ulaşmayı 
amaçlayan ve 03.04.2021 tarihinde gerçekleşen etkinlikte 
kuşaklar konusu işlendi.

Bir senedir aramıza mesafe koymak zorunda olduğumuz 
bu zorlu süreçte uzaktan da olsa bir kutu iyiliği 
uzatabilmek istiyoruz. Gönüllerin ve duaların bir olduğu 
mübarek Ramazan ayında bir ihtiyaç sahibinin yemeğine 
veya sofrasına bir tuz da biz olmak gayesindeyiz. Bu 
amaçla “Ramazanda Gönüllere Dokun” sloganıyla yardım 
kampanyası başlattık. Öğrenci olarak elimiz ve gücümüz 
yettiğince uzaktan uzağa el ele verip görünmez bir sofrada 
birleşmeyi hedefleyen program, 20.04.2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Film Tartışması

Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği bir tiyatrodan uyarlanmış olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün 
Mü? Filmini tartışıp Türkiye’nin toplumsal dönüşümünü kavramayı amaçlayan filim etkinliği, 
29.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ATÖLYELER KULÜBÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
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Kitap Tahlili

02.04.2021 Tarihinde Stratejik Düşünce Topluluğu 
kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ufuk Özışık ile Türk 
Siyasetinin Yapısal Analizi – I (Hasan Bülent Kahraman) 
adlı eser üzerinde bir kitap tahlili gerçekleştirildi. 
Tahlil çerçevesinde, Türk modernleşmesi kavramının 
dinamikleri incelendi. Tarihsel blok olarak adlandırılan 
bürokrasi, aydın, ordu ittifakının modernleşme 
sürecindeki etkilerinden bahsedildi. Türk siyasal ve 
sosyolojik tarihi, modernleşme ekseninde dönem 
dönem analiz edildi. Katılımcıların kitap hakkında 
görüş ve sorularının üzerinde konuşulan tahlilde 
Batılılaşma kavramı etrafında Türk siyasal hayatında 
devrim ve ordunun bu noktadaki önemine değinildi 
ayrıca Kemalist - Marksist akımlar arasındaki teoride 
bulunan benzerlikler ve farklılıklar tartışılarak 
interaktif bir sohbet gerçekleştirildi.

STRATEJİK DÜŞÜNCE TOPLULUĞU KULÜBÜ
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Tekstilde Ar-Ge Sektörü

Pandemi sürecinde okuma, dinleme, gözlemleme, 
tecrübeleri paylaşma ile daha çok insana ulaşmayı 
amaçlayan ve 03.04.2021 tarihinde gerçekleşen etkinlikte 
kuşaklar konusu işlendi.

Bir senedir aramıza mesafe koymak zorunda olduğumuz 
bu zorlu süreçte uzaktan da olsa bir kutu iyiliği 
uzatabilmek istiyoruz. Gönüllerin ve duaların bir olduğu 
mübarek Ramazan ayında bir ihtiyaç sahibinin yemeğine 
veya sofrasına bir tuz da biz olmak gayesindeyiz. Bu 
amaçla “Ramazanda Gönüllere Dokun” sloganıyla yardım 
kampanyası başlattık. Öğrenci olarak elimiz ve gücümüz 
yettiğince uzaktan uzağa el ele verip görünmez bir sofrada 
birleşmeyi hedefleyen program, 20.04.2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Film Gösterimi

Al Pacino,Chris O’Donnell,James Rebhorn’un başrollerini paylaştığı;Kadın Kokusu isimli Dans 
içerikli film izlenip analiz edildi. Pandemi süresince danstan uzak kalan kulüp üyelerinin birlikte 
zaman geçirmesi ve kaynaşması amaçlandığı eğitim, 11.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

TANGO&SWING KULÜBÜ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
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Şehit Astsubay Musa Özalkan Kültür Evi Canlı Yayını

Uluslararası insani yardım derneği kurt-ar ile Suriye 
Çobanbey’de kurulan şehit Musa özalkan kültür evinden 
canlı yayın gerçekleştirildi. Kurt-ar’ın kuruluşu, amacı, 
yaptıkları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. daha sonra kültür 
evinde gerçekleşen etkinliklerden bahsedildi. Kültür 
evinin içi gösterildi. Savaşın suriye’deki çocuklar üzerinde 
psikolojik etkisi üzerinde duruldu. Faaliyetlerinde en çok 
zorlandıkları meseleler üzerine konuşuldu

2. Abdülhamid Dönemi Ermeni Meseleleri Ve Sözde Ermeni Soykırımı

Sözde Ermeni soykırımının yıldönümü olarak kabul 
edilen 24 Nisan 2021 tarihinde, konferans ile Ermeni 
meselesine dair tarihçi Vahdettin Engin ile konferans 
düzenlenecektir. Tarih ve hukuk öğrencilerine yönelik 
olarak gerçekleştirilen etkinlikte Ermeni soykırım 
iddiaları ile gündeme getirilmeye çalışılan konular 
açıklığa kavuşturuldu.

TÜRK HUKUK ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
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Kültür Evine Bir Kitap Da Sen Ekle!

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Şehit Musa 
Özalkan kültür evindeki kütüphanesine çocuk kitapları 
gönderilecektir. Öğrencilerin bu konuda şuurunu 
diri tutmak ve bağış kültürünü devam ettirmek 
amaçlanmaktadır. Suriye iç savaşında psikolojik olarak 
zarar görmüş çocukların kitaplar okuyarak farklı 
dünyalara açılması hedeflendiği etkinlik 29.04.2021 
tarihinde gerçekleştirildi.

TÜRK HUKUK ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
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Türk, Türkçe, Hece

Her milletin dili kendine özgü olup kimi diller 
içerisinde şairaneliği barındırabilmektedir. Biz de 
kendi ölçüsüne ve şairaneliğine sahip bir dil ailesinin 
mensubu olduğumuz için bu ölçü ve şairaneliği daha 
iyi anlayabilmeyi amaçlayan etkinliğe konuşmacı 
olarak Yasin Usta katıldı. Program 29.04.2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

TÜRK KÜLTÜRÜ KULÜBÜ
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Engelli Hakları Oturumları

Engellilik, fiziksel veya zihinsel rahatsızlıktan dolayı 
olduğu gibi kişinin yaşadığı kronik bir hastalık nedeniyle 
de ortaya çıkabilmektedir. Engelli bireyler doğumdan 
itibaren ya da özürlü kaldıkları andan itibaren birçok 
sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu etkinliğimizde, 
Marmara Tıp Öğrencileri Birliği olarak gönüllülerimizi 
Engelli Hakları hakkında bilgilendirmeyi, geleceğin 
hekimlerini bilinçlendirerek engelli vatandaşlarımızın 
geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamaması 
için gerekeli temel bilgilerin verildiği etkinlik, 
13.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Karaoke Yarışması

Pandeminin neredeyse birinci senesine yaklaşırken 
çok yoğun çevrimiçi derslerle tıp öğrencileri olarak çok 
yorulmuş bulunmaktayız. Bu yorgunluğu üzerimizden 
atmak ve online da olsa birazcık eğlenebilmek adına 
hazırlanan karaoke yarışması 14.04.2021  tarihinde 
gerçekleştirildi.

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ
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 Amerika’da Uzmanlık Günlükleri: Psikiyatri Uzmanlığı

Hekim adaylarının kariyerlerinde izleyebilecekleri farklı 
rotaları onlara göstererek ufuklarını genişletmeyi 
amaçlayan Staj Değişimi Çalışma Kolumuzun bu 
etkinlik ile amacı son yıllarda ihtisas için fazlasıyla 
tercih edilen ABD’de psikiyatri ihtisası yapan hocamız 
Dr. Hüseyin Bayazıt, hikâyesini ve tecrübelerini hekim 
adaylarına aktardı.Yurtdışında uzmanlık yapmayı 
düşünen tüm hekim adaylarına yol göstereceğini 
ve fazlasıyla faydalı olacağını düşündüğümüz ve 
hocamızın bireysel tecrübesine odaklanan söyleşi; 
14.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ
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Film Analiz Atölyesi

Etkinliğin amacı, izlediğimiz politik animasyon olan 
Persepolis filminii siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkiler bağlamında ele almak. Film analiz atölyesi 
yapmamızdaki amaç bir filmi sadece izlemekle kalmayıp 
filmi analiz edebilmeyi, vermek istediği mesajları siyasi 
tarih açısından ele alarak bir sohbet ortamı oluşturmayı 
hedefliyoruz. Hedef kitlemiz kulüp üyeleri ve siyasal 
bilgiler fakültesinde olan tüm öğrenciler. Daha çok film 
üzerine sohbet etmek, üyelerimizle birlikte sosyal bir 
tartışma ortamı oluştururken aynı zamanda da filmi 
derslerde işlediğimiz konular ışığında analiz edebilmek. 
Program 03.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Neuro Marketing Bilimi

Özel sektör alanında kariyer hedefi olan öğrenci arkadaşlarımızı hedefleyen, özel sektörün 
bilimsel temelde gelişimini ele alacağımız programda, Neuro Marketingin ne olduğu ve 
bize katkısının ne olacağı konusunu bu alanda uzman Serkan Uygur ‘dan dinledik. Program 
07.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
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Gönüllülük Kavramı ve Medeniyet Derneği Örneği

Yerel Yönetimler üçüncü bir kol olarak görülen STK lar 
oldukça önemsenmektedir. Bizler de Yerel Yönetimler 
ve Şehir Politikaları Kulübü olarak bu konuya önem 
vermekteyiz. Bu nedenle de Medeniyet Derneği ile bir 
etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlikte, gönüllülük kavramı 
üzerinden STK’lar konuşuldu ve Medeniyet Derneğinin 
bu bağlamda gerçekleştirdikleri faaliyetler ele aladığı 
program 04.04.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler İlişkisi

Etkinlik kapsamında İç İşleri Bakanlığı sözcülüğü, 
kaymakamlık ve valilik görevlerini yürütmüş Abdil Celil 
Öz ile kamu ve yerel yönetimler ilişkisi üzerine söyleşi 
gerçekleştirildi. Dünyada ve Türkiye’de bu alandaki 
gelişmeler, gelecek ile ilgili beklentilere yönelik 
sorular irdelendiği program; 06.04.2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİR 
POLİTİKALARI KULÜBÜ
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Sahadan Bir Uzmanın Pandemi Notları | Covid-19 “Yerinde Karar” Dönemi

Etkinlik kapsamında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. 
Dr. Tuğba Kara Naziroğlu’nun Covid-19 sürecine dair 
saha notları üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Programa 
aynı zamanda KTÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Ayşe Koyun 
da katılım gösterdi ve Yerel Yönetimler öğrencileri ile 
birlikte bir etkileşim sağlandı. Pandemi sürecinde son 
zamanlarda konuştuğumuz “Yerinde Karar” dönemi 
değerlendirildiği program; 07.04.2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

 Yerel Yönetimler Bölümü Okurken Dernek Kurmak

Yerel Kürsü Biz-Bize Marmara Üniversitesi çatısı altından farklı tecrübeleri dinlediğimiz bir 
platformdur. Bu seri ile öncelikle Yerel Yönetimler Bölümü olmak üzere Marmara Üniversitesi 
öğrenci ve akademisyenleri ile farklı konular konuşulmaktadır. u etkinliğimizde ise Yerel 
Yönetim Bölümü son sınıf öğrencisi Süleyman Deniz Seyrek ile Elazığ Maden ilçesinde kültür 
mirasa yönelik kurdukları dernek ve yaptıkları faaliyetler konulu söyleşi; 11.04.2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİR 
POLİTİKALARI KULÜBÜ
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Yerel Yönetimler Bölümünde Girişimci Olmak

29 Nisan 2021 Tarihinde saat 21.00 ile 22.00 arasında 
bölümümüz öğrencilerinden Asaf Tahir Bilici ile “Yerel 
Yönetimler Bölümünde Girişimci Olmak” adlı etkinlik 
gerçekleştirildi. Etkinlik You Tube üzerinden canlı 
gerçekleştirildi ve 20 kişi katılım sağladı. Etkinliğin 
moderatörlüğünü kulüp yönetim kurulu üyelerinden 
Beyza Takta gerçekleştirdi. Konuğumuz yeni çıkardığı 
“Sanal Gerçeklik” adlı kitabı hakkında da bizleri 
bilgilendirdi.

Yerel Yönetimlerde Yüksek Lisans Yapmak

25.04.2021 Tarihinde saat 13.30 ile 14.00 arasında Yerel Yönetimler bölümü mezunu ve yüksek 
lisans öğrenci olan Kübra Kurt ile “Yerel Yönetimlerde Yüksek Lisans Yapmak” adlı etkinlik 
gerçekleştirildi. Etkinliğin moderatörlüğünü kulübümüzün yönetim kurulu üyelerinden 
Ayşenur Aydın gerçekleştirdi. Etkinlik zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİR 
POLİTİKALARI KULÜBÜ
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NISAN 2021
SAYI:5

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZİN 
İSTATİSTİKİ VERİLERİ

2020- 2021 eğitim öğretim yılı sürecinde Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan-
lığımızın 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, 994 etkinlik içerisinde; Aralık ayı itibariyle etkinlik 
faaliyetleri artmakta, Mart ayı ile birlikte Nisan ayında da en yüksek nicel veriye ulaşılmaktadır.

AKADEMİK/İDARİ BİRİM ETKİNLİK TÜRLERİ
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KULÜP ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK TÜRLERİ

AYLARA GÖRE ETKİNLİK SAYILARI

GENEL ETKİNLİK ORTAMI KULLANIM BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZİN 
İSTATİSTİKİ VERİLERİ
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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


