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ÖNSÖZ
Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin
ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek, çağdaş
yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor hizmetlerini sunmaktır.
Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının temel sorumlulukları arasında; öğrenciye, personele yönelik sağlık hizmeti, güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar
ve gösterileri hazırlamak, koordine etmek, öğrencilere burs ve kredi hizmetlerini sunma, beslenme,
barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkânı sağlama, ulaşım ve iş bulma
alanlarının tedarikinin yanı sıra psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sağlamaktır.
Ayrıca Başkanlığımız; 07.10.2020 tarihinden Senato kararıyla güncellenen 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. Öğrenci kulüplerinin yanı sıra akademik birimlerin faaliyetleri de hızlı ve etkin olarak tüm sorumluların
katılımıyla onay sürecinden sonra etkinlik takviminde gösterilmektedir. e-SKS platformu ile Marmara
Üniversitemiz, Türkiye’deki Üniversiteler arasında bir başka öncü etkinliğe imza atmıştır.
Bu doğrultuda https://esks. marmara.edu.tr adresi üzerinden güncelleme ve kuruluş başvuruları, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen güncelleme ve kuruluş başvurularında; 14 yeni kulüp başvurusu yapılmıştır. 146 öğrenci kulübü ise güncelleme işlemlerini başarıyla tamamlamıştır. Bu süreç sonunda aktif durumda olan kulüpler, etkinlik başvurularını
çevrimiçi olarak yapmaktadırlar.
Aralık ayında pandemi şartları gereğince online olarak yapılan faaliyetler, Ocak 2021 tarihinin ilk haftasında hazırladığımız bültende tanıtılmıştır. Aynı şekilde Ocak ayında yapılan faaliyetlerin tanıtımı
yine bülten kapsamında tasarımı yapılarak siz kıymetli öğrenci ve personelimize sunulmuştur. Ayrıca
Ocak 2021 tarihinde yapılan faaliyetlerin hem niteliksel hem de niceliksel olarak fazla sayıda ve kalitede olması bizleri ayrıca sevindirmiştir.
Etkinliklere yoğun katılım sağlayarak kültür dünyamıza katkı sağlayan kulüplerimizin yönetim ve denetim kurullarına, kulüp danışman ve danışman yardımcılarına, Dekanlarımıza ve Rektörlüğümüze
çok teşekkür ederiz.
Bir başka bültende buluşmak üzere en derin saygılarımızı sunarız.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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AHBAP MARMARA KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kulübümüz doğaya, insana ve hayvanlara yardım amacıyla kurulmuştur. Canlının olduğu her yerde yardımlaşmanın, sevginin ve gerçeğin peşindeyiz. Ahbap Marmara Kulübü,
üniversiteli ahbapların kişisel gelişimini sağlaması için aşağıdaki amaçları izler: üniversite içerisinde bilim ve sanat projeleri düzenler, toplumdaki sorunlara sürdürülebilir
çözümler üreten projeler geliştirir. Üniversiteli ahbaplara yönelik geliştirici konferanslar
ve paneller düzenler, sosyal sorumluluk projeleri düzenler, Üniversite içerisinde meslek
gruplarına yönelik çalışmalar yapar.

ETKİNLİKLER
Serbest Resim Etkinliği
Ahbap Marmara Kulübü, serbest konularda ve tekniklerde resim çalışması
gerçekleştirdi. Hedef kitlemiz Ahbap
Marmara Kulübü üyeleriydi. Etkinlik
13.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı
Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Semih ÖZBEY Dr.Öğr. Üyesi Süleyman Serdar PAZARLIOĞLU FATMA SÜMEYYE ULUDAĞ
fatmasumeyyeu@gmail.com
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KULÜBÜ
İktisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün tanıtılmasıdır. Çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler ile öğrencilerin sosyal hayatına
aktiflik kazandırırken kariyer zirveleri ve teknik geziler sayesinde öğrencilere
staj imkanı sağlayacak kurumlarla bir araya getirerek iş hayatına hazırlamak ve
katkı sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
Kariyer Günleri
Kariyer hayatına sahip kişiler ve öğrencilerle bir köprü oluşturmak amacıyla birçok sektör ve departmandan
konuşmacılarımızla bir araya gelip
öğrencilik hayatımıza katmamız için
tavsiyelerini dinlediğimiz program,
23.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Mine GÜNDOĞDU
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. İdil Ece BAL GRANDJEAN

Kulüp Başkanı
ALİ EREN TAHTALI
alieren.tahtali@gmail.com

AKSİYON EDEBİYAT VE FİKİR KULÜBÜ
İlahiyat Fakültesi

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

ETKİNLİKLER
İlim Yolunda Sabır Ve Yol Haritası
“Din Psikolojisi” Marmara üniversitesi ilahiyat fakültesi öğrencilerine
yönelik olarak çeşitli ilimlerde ilerlerken izlenilmesi gereken yol ve metotlar, alanındaki uzman hocalardan dinleyeceğimiz seminer dizisinde
4.program, din psikolojisi üzerine oldu. Prof. Dr. Ali Ayten ile din psikolojisi alanında ilerlerken izlememiz gereken usulün ne olduğu ve hangi
kaynakları nasıl kullanmamız gerektiği hususunda program 09.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Ayşe Esra ŞAHYAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Ataullah ŞAHYAR

Kulüp Başkanı
İREM ÜNSAL
Memluk571@gmail.com
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ANADOLU GENÇLİK KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

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

ETKİNLİKLER
Doğu Türkistan’daki İnsan Hakları İhlalleri
Hukuk Atölyesi-Doğu Türkistan’daki İnsan Hakları İhlalleri Programın
amacı Marmara Üniversitesinde bulunan öğrencilere Doğu Türkistan’da
yaşanan insan hakları ihlallerini neler olduğu, bu ihlalleri önlemenin
yolları neler olduğu hakkında bilgilenmek gereken adımların atılması
konusunda yapılması gereken konuları irdelemek ve gerçek kişiler ile
konuşup birinci ağızdan yaşan ihlal ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan program,03.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Mehmet GÜNEŞ

Kulüp Başkanı
ENES DÖNMEZ
enesdonmez39@gmail.com

ATLAS KULÜBÜ
İlahiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Bir peygamber olan Hz. Muhammed’in tüccar, devlet adamı, aile babası ve komutan olduğunu göz ardı etmeyen ilahiyatçılar olarak bu dünya insanı bilincini okulumuzdaki arkadaşlarla da paylaşmak istiyoruz. Ahirete gideceğinin
farkında olmayı yalnızca ahiretle uğraşmak olarak, algılayan ümmet olmaktan
sıyrılmak istiyoruz ve bunu bir islam ilim geleneğinin 21 yy çağrısı olarak
görüyoruz.

ETKİNLİKLER
İslamofobi
İslamofobi nedir, bu alanda hangi sorunlar ile karşılaşılmaktadır ve bu
sorunlara Müslümanlar’ın nasıl tepki gösterdiğine ayrıca bu soruna dair
ne gibi önlemlerin alınması gerektiği, nasıl ya da ne tür faaliyetlerde
bulunulursa bu soruna çözüm bulunacağına dair fikirlerin konuşulduğu
seminer, 18.01.2021 tarihinde Prof. Dr. Enes Bayraklı tarafından gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Ayşe İBRAHİMOĞLU GÜNER

Kulüp Danışman Yardımcısı

Öğr.Gör. Doaa Ahmed Mohamed
EL AFİFFİ

Kulüp Başkanı
MERVE KARACİMŞİTOĞLU
mrvkrcmst1905@gmail.com
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BİYOLOJİK BİLİMLER KULÜBÜ
Fen Edebiyat Fakültesi

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

ETKİNLİKLER
Akademik Hayata Giriş – II
Lisans eğitimi devam eden öğrencileri teşvik etmek ve yüksek lisansla başlayan akademik hayat için üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla 12/01/2021 tarihinde Biyolojik
Bilimler Kulübümüzün üyeleri ve tüm Türkiye’den takipçilerimizin katıldığı bir canlı
yayın gerçekleştirildi. Çağla Berrin IŞILDAR’ın moderatör olarak katıldığı canlı yayınımızda konuğumuz Nedim KURT, Anadolu Üniversitesi’nden Biyoloji dalında genel
lisansını tamamlamıştır. Bundan sonraki araştırmalarını Bilkent Üniversitesi’nde sentetik
biyoloji üzerine ilerletmektedir. Yayında yüksek lisansa hazırlık süreçleri, staj ve burs gibi
konular hakkında soru-cevap şeklinde ilerleyen bir söyleyişi gerçekleştirildi. Ayrıca bu
süreçlerde motivasyonun önemi hakkında da farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Akademik
Hayata Giriş serimiz, III. bölümü ile 13 Şubat 2021 tarihinde @mubiyoloji’de olacak.
SMA’yı Anlamak
Sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir kulüp olarak , özellikle COVID-19 pandemisinden dolayı yavaşlayan sağlık sektöründe, SMA’lı hastaların tedavilerinin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarımızdan SMA hastalığı hakkında farkındalık oluşturmayı ve SMA’lı bireylerin nelere dikkat
etmesi ve beslenme tarzları hakkında hedef kitlemizi bilgilendirmeyi hedefledik. Doktor
Fevzi Özgönül ve Diyetisyen Nurselen Yıldız’ında katkılarıyla 22/01/2021 tarihinde etkinliğimiz gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Özal MUTLU
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÇAĞLAYAN

Kulüp Başkanı
CENK DUNAT
cenkdunat@gmail.com

BASIM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

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

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Zafer ÖZOMAY

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Yasemin SESLİ

Kulüp Başkanı
BEYZA HANİFE ÇOLAK
colakbeyza73@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
2021’de Etkili İletişim
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Kulübü olarak teknoloji çağı olan
bu yıllarda insanlara anlatmak istediklerimizi daha etkili nasıl anlatabileceğimize dair 9 ve Eksik kitaplarının yazarı Efsun ÖNDER tarafından öğrencilerimize 13.01.2021 tarihinde etkili iletişim hakkında kişisel gelişim semineri
gerçekleştirildi.
İletişim mutlu ve sağlıklı bir sosyal hayatın en önemli koşuludur. Öğrencilerimizin hem çalışacakları kurum içinde hem de özel yaşamlarında ki insan
ilişkilerinde yaşayacakları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olmak için Efsun Önder etkili iletişime dair çok
önemli tüyolar verdi.
Dijital Dönüşüm ve Fijital Pazarlamanın İş Süreçlerindeki Gücü
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Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri
kulübü 20.01.2021 tarihinde Yuchisoft firması katkılarıyla bir seminer gerçekleştirdi.Seminer kapsamında Yuchisoft CEO’su Sayın Samet Soylar ‘Baskı
Merkezleri Dijital Dönüşüm ve Fijital Pazarlama’ konusunda değerli bilgilerden bahsetti.
Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı
akışının sağlanması, para ve zamandan tasarruf sağlanması ve dijital ortama
taşınması dijital dönüşüm olarak adlandırılır. Bu dönüşüm dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını, iş hayatımıza taşımamıza yardımcı olur. Seminerde,
bu dijitalleşmenin önemi ve ne yönde ilerlediğinden bahsedildi.
Firmaların verdikleri hizmetlerin standart kalitede olması kötü bir anlama
gelmemektedir,aksine dijital dönüşüm ve fijital pazarlamanın birleşimi ile
tüm müşterilere, kendilerini özel hissettiren yüksek kalitede hizmet verilmesini sağlar. Üretim ve hizmet süreçlerinde standartlara uyumun gerçekleşmesiyle verimlilik oranı yükselmektedir.Seminerde,Albert Einstein’in ’Her şey
mümkün olduğunca sadeleştirilmeli,fakat basitleştirilmemelidir.’sözünden
yola çıkılarak standartlaştırmanın müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımada önemli bir rol oynadığından bahsedildi.
Dijitalleşmenin artması ile beraber alışverişin şeklinin e-ticarete kaydığı günümüzde, fijital kelimesi hayatımıza girmiştir. Fijital kelimesi fiziksel ve dijital
kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde popülerleşmeye başlayan fijital pazarlama ile markalar, tüketicileri ve ürünleri arasında fiziksel ve
dijital dünyanın köprüsü kurulmaya başlanmıştır.

BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Öğr.Gör. Zehra Margot ÇELİK

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Güleren SABUNCULAR

Kulüp Başkanı
GİZEM SELİMOĞLU
gizemslmoglu@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Kahoot Bilgi Yarışması
Beslenme ve Diyetetik kulübü online yürütülen bu eğitim öğretim döneminde öğrencilerin bilgilerinin tazelenmesi ve eğlenceli vakit geçirmeleri için beslenme konulu
bilgi yarışması yapılacaktır. Sorular yönetim kurulu ve danışman hocaların işbirliğiyle hazırlandı. Yarışma başta Beslenme ve Diyetetik kulüp üyeleri olmak üzere herkesin katılımına açık 08.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Elvan Odabaşı ile Instagram Canlı Yayını
Diyetisyenlik, beslenme eğitimi üzerine Elvan Odabaşı ile sohbet 16.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

MarmaraBes’le Final Atıştırmalıkları
Finallere çalışırken enerji veren ve motivasyonu tetikleyen atıştırmalıkların paylaşılması, kulüp resmî instagram hesabından bu paylaşımların sergilenmesi, bu sayede
de öğrencilerin final haftasında çoğu zaman atladığı ara öğünleri kaçırmaması için
teşvik edilmesi. Hedefi pratik olarak hazırlanabilecek atıştırmalık örnekleriyle herkese fikir sunmak. Hedef kitle final sınavları için ter döken tüm öğrenciler için gerçekleştirilen program 22.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Suyumuzu Birlikte Koruyalım
İklim değişiklikleri, küreselleşme gibi sebeplerden azalan yağış miktarı suyumuzun
bitme riskiyle karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Su kaynaklarımız azalıyor, azalma
hızını azaltmak için nerelerden su tasarrufu yapabileceğini öğreteceğimiz bir video
hazırlandı. Suyun önemini ve su kaynaklarının güncel durumu incelendiği program
23.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Çağımızın önemli gelişmelerinden olan bilişim sektörünü ve teknolojisini mümkün olduğu kadar herkese yaymak. Sadece Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümü öğrencilerine değil tüm öğrencilere teknolojiyle ilgili seminerler,
kurslar, geziler ile ilgi çekmeyi sağlamak.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Mehmet Elibol

Kulüp Danışman Yardımcısı
Öğr.Gör. Murat Çakar

Kulüp Başkanı
SEDAT SİPAHİ
sipahisedat54@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Yeni üyeler için tanışma toplantısı
Düzenlenen bu toplantı, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yeni üyelere
ulaşabilmek ve birinci sınıf öğrencilerine “Üniversiteye hoş geldiniz” diyebilmek için planlanan bir tanışma toplantısıdır. Bu tanışma toplantısı ile kulübümüzü yeni kayıt yaptıran öğrencilere duyurmak ve geçmiş dönemlerde yapılan
etkinliklerden bahsederek öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Kulübü’ne ilgi
duymasını sağlamak amaçlanmış olup 08.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Oyun Sektörüne Giriş
Bilişimle ilgilenen ve oyun sektöründe merak duyanlara yönelik bir sohbettir.
Oyun sektörünün iç boyutunu, bu sektörde yer almak için eğitim hayatımızda
dikkat etmemiz gerekenleri, şirket kurmanın avantaj ve dezavantajları hakkında konuşulacağı program 09.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Machine Learning
Yapay zeka alanıyla ilgilenmek isteyen, şu an yapay zeka alanında aktif rol alan
veya bilişim dünyasıyla ilgisi olan herkese yönelik bir konferanstır. Yapay zeka
alanındaki değişiklikler, yapay zeka alanında yer alabilmemiz için nasıl bir yol
izlememiz gerektiği ile yapay zeka ve gelecek hakkında konuşacağı program
10.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Büyük Veri Teknolojileri
Büyük veri teknolojileri üzerine gerçekleşen konferansta konuşmacı olarak
veri teknolojileri alanında çalışan Talha Kılıç tarafından etkinlik 16.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Etkili LinkedIn Kullanımı ve CV Hazırlama
Bilişim Teknolojileri kulübü olarak Etkili LinkedIn kullanımı ve CV Hazırlama konuları ile ilgili bir konferans düzenlenen konferansımıza konuşmacı
olarak Linkedin’de CV konusunda bir çok insana yardımcı olan, bu yardımları sayesinde Linkedin’de fenomen olan Alper Akyüz bizlerle oldu. Program
21.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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ECONOMİCS CLUB
İktisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölüm kulübü olarak 2013 yılında kurulmuş Economics Club inovatif, girişimci, akademik olguları bir araya getirerek bölüm değerlerini taşıyan ve günden güne büyüyen bir öğrenci topluluğudur. Öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek bilgi, deneyim ve sosyal
bilinç artırılmasına yönelik toplantı, panel ve söyleşiler gerçekleştirme amacındayız. Başta okula yeni başlayan öğrencileri; online ve yüz yüze etkinliklerle
destekleme gayesindeyiz.

ETKİNLİKLER

‘5’te 5’ ile Ülke Ekonomilerini Genel Çerçevede Anlamak
Etkinliğin amacı farklı bir ülkeden katılımcıyla ekonomik ve güncel konuları konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak. Bu ilk etkinlikte Marmara Üniversitesinde Doktora öğrencisi Meraj Alam ile farklı bakış açıları kazanmak, bilgi alışverişi yapmak ve
genel kültür seviyemizi global ölçüde arttırmanın hedeflendiği programda 5 soruyla
Hindistan ekonomisiyle ilgili genel bilgileri alıp, Türkiye’yle olan temel farklılıklarını
gözlemlendiği program 22.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi..

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. İbrahim Mahmut TEKÇE

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Pınar DENİZ

Kulüp Başkanı
ELİFCAN ŞAHAN
elifcansahan@gmail.com

16

DENEYİMSEL EĞİTİM KULÜBÜ
Hukuk Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kulübümüzün kuruluş amacı üyelerimize deneysel eğitimi kavratmak, onlara
sosyal yardımlaşmanın önemini anlatıp sosyal yardımlaşma kültürünü aşılamaktır. Bu amaca üyelerimize deneysel eğitim metotlarını öğretip bu metotlar
yardımıyla ulaşmayı hedeflemekteyiz. Hedef kitlemiz bu metotları öğrenmek
ve hayatında bu metotları kullanmak isteyen bütün Marmara Üniversitesi öğrencileridir. Bu metotlar yardımıyla yapacağımız etkinliklerde üyelerimiz hem
eğitip hem de eğlendirebileceğiz.
Speaking Club Etkinliği

ETKİNLİKLER

Kulübümüzde hemen hemen her İngilizce seviyesinden insan bulunmaktadır. Türkiye’de herhangi bir kursa yazılmadan yüz yüze konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz bir ortam bulmak kolay değildir. Biz üyelerimize bu ortamı sağlayarak İngilizce
konuşma becerilerini geliştirmeyi ve İngilizce konuşabileceklerine olan güvenlerini
artırmayı hedeflendiği program 06.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

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. Bizim bu etkinliği yapmakta ki hedefimiz üyelerimizin engelli bireylerle
karşılaştıkları takdirde onlara yardım edebilecekleri seviyede işaret dili bilmelerini
sağlamaktır. Hedef kitlemiz bunun öneminin farkında olan bütün üyelerimizdir.
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 hedeflediğimiz program 08- 22.01.2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Öğr.Gör. Zeynep Berna TUYGUN

Kulüp Başkanı
BAHAR YILDIRIM
baharyildiriim@hotmail.com

BİYOMÜHENDİSLİK KULÜBÜ
Mühendisli Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
İlke ve prensiplerimiz yaşam bilimlerine ilgisi olan her insana düzenlediğimiz
konferanslar,teknik geziler,söyleşiler ve mezun buluşmaları doğrultusunda bilimde ilerlemelerine ve ilgilenmelerine yardımcı olmaktır.

ETKİNLİKLER
CV Hazırlama ve İlaç Sektöründe
İşe Alım
16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen bu
etkinlikte Sayın Sancar Tok, katılımcılarımıza etkili bir CV’nin nasıl hazırlanması
gerektiğini ve de ilaç sektöründe iş sahibi
olabilmek için nelerin yapılması gerektiğini anlattı. Aynı zamanda etkinliğin sonlarına doğru katılımcılarımız hem canlı
olarak sordukları hem de önceden bize
ilettikleri soruların cevaplarını öğrenme
fırsatını buldular.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Orkun PİNAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Ceyda KULA

Kulüp Başkanı
ÖZGE GÜNGÖR
ozgegungorthg@gmail.com
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DENETİM KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Denetim Kulübü olarak, denetim mesleğinin; önemini kavramak, mesleğin ilkelerini ve standartlarını en iyi şekilde benimseyip bu alanda çalışmalar, organizasyonlar ve toplantılar yaparak faaliyetler gerçekleştirmektir. Gerçekleştirilen
etkinlikler ise öğrencilerin; üniversite deneyimini, kulüpçülük bilincini ve deneyimlerini olumlu yönde geliştirerek geleceğin mimarlarına ve denetim sektörünün
geleceğine ışık tutmaktadır.

ETKİNLİKLER
Sectoral Support Programme (SSP)
Sectoral Support Programme adlı etkinliğin
amacı sektörde bulunan isimleri daha yakından tanımak ve üyelerin kariyer seçimlerindeki soru işaretlerlerini gidermek için
yapılan bir aktarım programıdır.Üyelerle bu
SSP adı altında buluşan Melek yatırımcı Barış Tekin; üyelere kendi kariyer seçimindeki
deneyimleri, tecrübeleri paylaştı. Katılımcı
üyelerin aklında kalan soruları cevaplandırmasıyla etkinlik son buldu.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Nuran CÖMERT
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Ömer Faruk TAN

Kulüp Başkanı
YİĞİT MICIK
yigit.micik@gmail.com

COĞRAFYA KULÜBÜ
Fen Edebiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Coğrafya Kulübü olarak kuruluş amacımız; insan - doğa ilişkisi çerçevesinde,
kitlesi Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinden oluşan kulüp
üyelerine coğrafi sorgulama becerisi kazandırmak ve yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyasına ait mekânsal değerlere sahip çıkma yolunda; arazi
çalışmaları, müze gezileri, yarışmalar ve çeşitli konferanslar ile kulüp amacını
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Atilla KARATAŞ

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Ahmet Emrah SİYAVUŞ

Kulüp Başkanı
SELİN APATARKAN
selin_apatarkan@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Coğrafyası
Türk tarihi oldukça eski dönemlerde başlar. Türk tarihinin en önemli safhalarından olan İslam Öncesi Türk tarihi ise Anav, Afanesyevo, Andoronovo gibi
kültürlerle beraber Hunlar, Göktürkler, Uygurlar gibi büyük Türk devletlerini
kapsamaktadır. Etkinliğin konusu ise İslam öncesi Türk devletlerinin Asya’da
hangi şartlar altında hayatlarını nasıl geçirip, kurup, büyüyüp, yıkılmış olmalarıdır. Türklerin ata yurdunu daha önce defalarca gitmiş, muhtelif yerel
ve uluslararası literatürde kitaplar & makaleler kazandırmış Doç. Dr. Kürşat
Yıldırım bu coğrafyanın temel özelliklerini tarihsel süreç çerçevesinde anlattığı
program 12.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi
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GASTROKÜLTÜR KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

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

ETKİNLİKLER
Gastromentary Belgesel Analizi 5
Street Food belgeselinin Latin America bölümü izlendi ve konu ile ilgili bilgiler soru-cevap ile tartışıldı. Farklı mutfak kültürlerini tanımayı
hedefleyen serinin 5. bölümünde yine bir mutfak ele alındı. İzledikten
sonra sunum yaparak konu ile ilgili katılımcıların fikri alındı. Program
10.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Başkanı
Arş.Gör.Dr. Ayşe Hümeyra İSLAMOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Murat Dinçer ÇEKİN AFRANUR BAYKAL
afranurbaykal@gmail.com
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KUDÜS ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
İlahiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kudüs alanında akademik anlamda çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için
gerekli altyapıyı oluşturmak. Seminerler okuma grupları konferanslar düzenleyerek Kudüs alanında öğrencilerde bölgeye dair bir duyarlılık oluşturmak.

ETKİNLİKLER
Kudüs Araştırmaları Kulübü Tanıtım Programı
Kudüs Araştırmaları Kulübü ne gibi çalışmalar yapar? Çalışmalarıyla neyi
hedeflemektedir? Nasıl aktif katılımda bulunulabilir gibi soruların cevaplarını
verildiği program, 20.01.2012 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ali BENLİ
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Nihal ŞAHİN UTKU

Kulüp Başkanı
DİLEK KOÇ
dilekkoc18@outlook.com

EKONOMETRİ KULÜBÜ
İktisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Ekonometri bölümünü tanıtmak, ekonometri çalışma alanlarını göstermek ve bölüm öğrencilerine mezun olma sürecine kadar kariyerlerine
yönelik yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir kulüptür.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Özlem ERGÜT

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Ceren CAMKIRAN

Kulüp Başkanı
ALİHAN TİLKİ
tilkialihan@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Kripto Para Piyasası
Etkinliğin amacı mevcut para sisteminin alternatifi olan kripto para piyasası
ve kripto paralar hakkında kulüp üyelerimizi ve kripto para meraklılarının kafasındaki soru işaretlerini ve kripto para hakkında merak edilenleri gidermek
adına kripto sisteminin işleyişini ve etken faktörlerini bu konuda uzmanlaşmış
olan Devrim Danyal hocamızla birlikte incelendiği program 27.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kripto Para Piyasası
Etkinliğin amacı mevcut para sisteminin alternatifi olan kripto para piyasası
ve kripto paralar hakkında kulüp üyelerimizi ve kripto para meraklılarının kafasındaki soru işaretlerini ve kripto para hakkında merak edilenleri gidermek
adına kripto sisteminin işleyişini ve etken faktörlerini bu konuda uzmanlaşmış
olan Devrim Danyal hocamızla birlikte incelendiği program 27.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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EKONOMİ VE YATIRIM KULÜBÜ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Kulüp Faaliyet Amacı
Ekonomi ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, iş dünyasından
isimlerle seminer, söyleşi vb. etkinliklerle mesleki gelişime katkıda bulunmak,
sosyal sorumluluk projeleri ile kişisel gelişime katkı sağlamayı amaçlar.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ufuk BAŞOĞLU

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet Deniz YENER

Kulüp Başkanı
GİZEM PEHLİVAN
gizempehlivan@marun.edu.tr
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Tunç Şatıroğlu ile Borsa ve Temel Teknik Analiz
Tunç Şatıroğlu ile teknik analizde dikkat etmemiz gereken noktalar ve borsa hakkında bilgiler, finans alanında okuyan öğrenciler için yol gösterici ve yeni fikirler
edinmemizi sağlayacaktır. Kariyerinde finansal yazılım sonrasında da kanalfinans
web sitesi ile devam eden Tunç Şatıroğlu bu alanda biz öğrencilerin temel bilgiler
ile teknik analizi daha yakından tanımamızı sağlayan ve iş hayatına katkı sağlayacak
bilgiler veren program 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Hızır Ali Tubay İle Borsa Üzerine Sohbet
Borsa nasıl takip etmeli ve nelere dikkat etmeliyiz? Sermaye piyasası öğrenci arkadaşlarımız için eğitici bir söyleşi olan çalışma henüz eğitim hayatımız devam ederken
bizlere şimdiden borsayı nasıl takip etmemiz gerektiği hakkında bilgiler vererek iş
hayatına adapte olmamızı sağlayan program 22.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kaan Sekban ile Plaza Dünyasına Giriş
10 yıllık bankacılık geçmişini konuşacağımız yayında finans ve plaza dünyasında
biz gençleri nelerin beklediği, sektöre girmeden önce neler yapmalı ve nasıl hazırlanmalı? Büyük plaza hayalleriyle iş dünyasına adım atan Kaan Sekban neler yaşadı?
Bankalarda kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımız için yol gösterici olan program
24.01.2021 tarihinde geçekleştirildi.
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ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Seçil VARBAK NEŞE

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Mehmet Murat İSPİRLİ

Kulüp Başkanı
DİLARA ARGAMA
dilaraargama@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Umur Can Yalçın ile Sektör Sohbetleri
Keysight Technologies Ixia firmasında Türkiye&Afrika satış müdürü olarak
görev yapan Umur Can Yalçın ile canlı olarak Youtube üzerinden soru ve
cevap şeklinde Sektör Sohbetleri etkinliğimiz düzenleneceği etkinliğimizde
kendisinden telekomünikasyon, ISPs, ağ güvenliği, IoT gibi teknik konuların
yanı sıra yurtdışında mühendislik, M.B.A programları ve satış mühendisliği
hakkında çeşitli bilgiler paylaşıldı. Umur Can Yalçın ile gerçekleşen program
05.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Arduino Eğitimi
Robotik Departmanımızın düzenlediği bu eğitimde kulüp üyelerine öncelikle
temel algoritma mantığı anlatıldı ve ardından adım adım Arduino programlamaya giriş yapıldı. Hedefimiz robotik tasarım ve yazılımı aktarmaktır. Online
platformda gerçekleştirilen etkinlik Tinkercad gibi sümülasyon programlarıyla
da desteklendi. Proje örnekleriyle de somutlaştırıldığı program 07.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.
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ELEKTRONİK PROJE KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Alper ŞİŞMAN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Müzeyyen KARAMANOĞLU

Kulüp Başkanı
BEYZA MİNE AKTAŞ
mineeakts@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Arduino Temel Kodlama ve Robotik Eğitimi
4 hafta süren eğitimde, okulumuzun mühendis adaylarının hem meslek hayatında hem öğrencilik hayatında kullanacakları Arduino hakkında bilgi sahibi
olmalarını amaçlandığı eğitim, Serkan Sağlam tarafından gerçekleştirildi.

3. Mezun Söyleşisi
Bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz Mezun Sohbetleri etkinliğimizde amacımız,
bölümümüzdeki öğrenci arkadaşlarımızı değerli mezunlarımız ile bir araya
getirmek ve üniversite yaşamımızı nasıl daha verimli geçirebiliriz, çalışma
alanımıza nasıl karar verebiliriz, ilerde çalışma hayatında yer aldığımızda bizi
neler bekliyor gibi sorularımıza cevaplar almak. Konuşmacılarımız Elektrik
Elektronik mühendisliği mezunu olsalar da tüm mühendislik alanlarına hitap
eden bir etkinlik 02.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Python Eğitimi
2 hafta süren eğitimimizle, okulumuzun mühendis adaylarının hem meslek hayatında hem öğrencilik hayatında kullanacakları Python hakkında
bilgi sahibi olmalarını amaçladık. Temel seviyede ilerleyecek olan eğitimimiz 2 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri saat 16.00-18.00 arasında
zoom platformunda yapıldı. Eğitimi bu alanda uzun zamandır çalışan bilgisayar mühendisliği bölümünden Muhammed Özen tarafından verildi.
kulübün hesabında @marmaraetkilesim gerçekleştirildi.
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EMSA MARMARA KULÜBÜ
Tıp Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Emsa Marmara Tıp öğrencilerini; tıbbi araştırmalarda üstün performansı, meslekler arası sağlık hizmeti eğitimini, insan haklarının korunmasını savunmaları
için teşvik eder. Emsa Marmara, tıbbi uygulamaların en yüksek etik değerlere
göre yapıldığı ve en iyi standartlarda sağlık hizmeti ve tıp eğitimi sunulmasını
hedefler ve buna yönelik etkinlikler düzenler.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Berrak YEGEN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Seyhan HIDIROĞLU

Kulüp Başkanı
ZEYNEP AKKUZUGİL
zeynepakkuzugil@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Marmara Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Pandemi Sürecine Oluşan Duygu
Durum Değişiklikleri
Koronavirüs pandemisi uzun bir süredir herkesi etkisi altına almış durumda. Bu süreç,
tıp fakültesi öğrencilerinin de duygu ve motivasyon düzeylerinde değişiklikler yaşanmasına sebep oldu. Marmara Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Pandemi Sürecine Oluşan
Duygu Durum Değişiklikleri etkinliğinde çocuk/genç ve yetişkin psikiyatristi Sayın
Prof. Dr. Yankı Yazgan ile bir araya gelinerek pandeminin tıp fakültesi öğrencileri üzerindeki duygu durum değişiklikleri üzerine sohbet edildi. Etkinlik 18.01.2021 tarihinde
online ortamda gerçekleşti.
Kitap ve Film Kulübü
Kitap ve Film Kulübü etkinliğinin amacı evde geçirilen süreyi daha kaliteli hale getirebilmek adına ortak bir kitap okumak ve sohbet etmek. “Kendine Ait Bir Oda” kitabını,
belirlenen sürede okumuş olan katılımcılarla 18.01.2021 tarihinde online ortamda bir
araya gelinerek incelendi. Kitabın temel konusu olan kadın hakları ile ilgili sohbet etmiş
olmak herkes için faydalı oldu.
Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman ile Vaka Sunumu
Hekim adayları ileride, 1 gün içinde 10’dan, 20’den, 30’dan fazla hasta ile iletişime geçecek ve hasta öyküsü alacaklar. Sayın Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman Vaka Sunumu
etkinliğinde çocuk ve ergenlerde psikiyatrik görüşmenin temel özelliklerini adım adım
anlattı. Etkinliğin amacı klinikte daha başarılı adımlar atmak adına bilinlençlenmekti.
Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman’ın sunmuş olduğu vakalar ile sunum sırasında öğrenilenler pekiştirildi. Etkinlik 21.01.2021 tarihinde online gerçekleşti.
EMSA Marmara Makale Saatleri
Bilim alanında her gün bir yenilik olmakta, yeni durumlar keşfedilmekte, yeni hastalıklar, yeni tedavi yöntemleri bulunmakta. Ve bu yeniliklerin aktarıldığı, bilim dünyasının
kabul ettiği, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına ulaşmasını sağlayan makaleler yazılmakta. EMSA Marmara Makale Saatleri etkinliğinin amacı, makale okumanın
inceliklerini öğrenmek, makalelerdeki tablo yorumlarını doğru yapabilmek, aranılan
bilgilere uygun makalenin nasıl bulunabileceğini öğrenmek. Bu hedeflere ulaşabilmek
adına Sayın Prof. Dr. Berrak Yeğen ile bir araya gelindi. Makale okumanın en önemli
detaylarının öğrenildiği etkinlik, tıp öğrencilerinin eğitim ve meslek hayatı için çok
yararlıydı. Etkinlik 26.01.2021 tarihinde online ortamda gerçekleşti.
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ETKİLEŞİM KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Etkileşim Kulübü, Marmara Üniversitesi’nin farklı fakültelerdeki
öğrencilerin girişimlerini, birbirlerinin fikir birikimlerinden yararlanarak geliştirebileceği bir fırsat kulübüdür. Kulübümüzdeki katılımcılar, çalışmaları ile
ilgili soru işaretlerini diğer fakülte öğrencilerine ya da kulübümüzün çalıştığı
işi bilen kişilere sorup alacakları cevaplarla sorunlarına çözüm bulacaktır.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇEN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Togan KARATAŞ

Kulüp Başkanı
DENİZ MARANGOZLAR
denizmarangozlar@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Marmara Üniversitesi Etkileşim Kulübü Online Tanışma Toplantısı
Marmara Üniversitesi Etkileşim Kulübü, kurulduktan sonra üyeleriyle tanışma
toplantısı yapmak için 17 Ocak 2021 tarihinde Zoom platformunda bir araya
geldi. Toplantıyı yönetim kadrosu, departman başkanları ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı içeriği, yönetim kadrosunun tanıtımı, kulübün
genel amacı, vizyonu, misyonu, departmanların tanıtımı şeklinde oldu. Etkinlik 17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Young & Rubicam CEO’su Arzu ÜNAL ile İletişim Semineri
Marmara Üniversitesi Etkileşim Kulübü, Young & Rubicam CEO’su Arzu
ÜNAL ile buluştu. Etkinlik 21 Ocak 2021 tarihinde Instagram üzerinden kulübün hesabında @marmaraetkilesim gerçekleştirildi.
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FARM AKADEMİ KULÜBÜ
Eczacılık Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Mesut SANCAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Betül OKUYAN

Kulüp Başkanı
KEMAL KALE
kemalyigitkale@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

CineAkademi: Benim Dünyam
Görme engeli doğuştan gelebileceği gibi hayat içerisinde yaşanacak travmalarla da oluşabilir. Ülkemizde görme engelli bireylere trafik, ulaşım gibi alanlarda
yardımcı olunmaya çalışılsa da bu yetersizdir. Görme engeli bulunan bireylere
hayatlarında kolaylık sağlamak ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak tüm toplumun sorumluluğudur. Farm Akademi Kulübü, Beyaz baston görme engelliler
haftası adına, toplumda görme engelliler hakkında farkındalık oluşturmak ve
görme engellileri daha iyi anlayıp yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Marmara Üniversitesi Kalite Koordinatörü Ecz. Aylin Sancar moderatörlüğünde
gerçekleşen etkinlik öncesinde Benin Dünyam isimli film moderatör eşliğinde
yorumlandı. 09.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Gıda Takviyeleri Paneli: Prebiyotikler ve Probiyotikler
Prebiyotikler, bedenimizde bulunan probiyotik adını verdiğimiz bakterilerin
besin kaynağıdır. Günümüzde dengesiz beslenmeye ve yeni yaşam şartlarına bağlı olarak gelişen birçok sorunun giderilmesi için prebiyotikler ve diğer
gıda takviyeleri kullanılmaktadır. Farm Akademi Kulübü 18.01.2021 tarihinde prebiyotikler ve diğer gıda takviyelerinin kullanımının bilinçlendirilmesi,
prebiyotik ve gıda takviyelerinin faydaları konulu etkinlik, Vitabiotics Türkiye
CEO’su Ecz. Ayşen Dinçer ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Belkıs Güner
ile gerçekleştirildi.
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FİKİR TALİMİ KULÜBÜ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Uluslararası politika, siyaset, ekonomi, güvenlik ve terör, uluslararası ilişkiler,
hukuk vb. alanlarda etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin akademik ve kültürel birikimlerini artırıp kişisel gelişimine katkıda bulunmak.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Şükrü YAZĞAN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Gökhan KATITAŞ

Kulüp Başkanı
NUH ENSEN
Nuh_ensen52@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri Kitabı
Medeniyet Okumaları başlığı altında gerçekleştirilen kitap tahlilinde ek olarak
medeniyetler hakkında bilgi sahibi olan ve bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ile birlikte Doğu medeniyetinin Batı medeniyetine katkılarını incelemek,
anlamak ve sentez yapmak amacıyla belirlenen kitaplardan biri olan, John. M.
HOBSON ‘nun yazmış olduğu ‘’Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri’’ kitabını okuyup, dikkati çeken yerler, merak edilen konuları ve kitap hakkında
değinmek istenilen konular konuşulup, tahlili 09.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Gücü ve Pozisyonu
Prof. Dr. Cengiz Tomar ile “Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Gücü
Ve Pozisyonu” başlıklı program gerçekleştirildi. Türkiye’nin Ortadoğu’daki
diğer Türk devletleri ile ilgili ilişkilerini ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki gücü
değerlendirildi. Program 15.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Gönül ACAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Onur AYDOĞDU

Kulüp Başkanı
ÖZGE BALCI
ozgeblc99@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
“Mezunluğa Adım Adım” Mezunlar Paneli
Okulumuz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmuş ve sahada çalışmalarını sürdüren Fizyoterapistlerin katılımıyla mezun paneli düzenlendi. Etkinlikte; FTR
bölümünden mezun olduktan sonra öğrencileri nelerin beklediği, iş olanakları, çalışma
alanlarının neler olduğu, öğrencilerin kendini nasıl geliştirmesi gerektiği gibi konular
hakkında mezunlarımız tarafından bilgi paylaşımları yapıldı. Okulumuz Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine yönelik olarak planlanmasının yanında farklı okullardan FTR öğrencilerinin katılımlarıyla etkinlik gerçekleştirildi. Online ortamda düzenlenen panelde konuşmacılar sırayla kendilerini tanıttılar ve ardından önceden hazırlanan
sorular sırasıyla 5 mezun fizyoterapiste soruldu. Cevapların ardından katılımcıların
sorularıyla etkinlik tamamlandı.
Online Film Gecesi
Online Film Gecesi etkinliği, Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerine yönelik olarak bir kültür - sanat etkinliği olarak gerçekleştirildi. Film, online
ortamda tüm katılımcılarla aynı anda seyredildi. Sağlık bölümlerine yönelik olan içeriğiyle “Patch Adams” filmi bu alanda bilgilendirme sağlayarak; içeriğiyle filmi izlerken hem
güldürüp hem de düşündürdü. Etkinlik sonunda isteyen katılımcılarla filmin en akılda
kalıcı detayları konuşuldu. Bu sayede sağlık ile sanatın bir araya gelmesi ve zorlu pandemi
sürecinde stres altında hisseden katılımcıların da biraz olsun rahatlamaları için etkinlik
gerçekleştirildi.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve FTR Semineri
Etkinlik Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinden gelen konuşmacıların kendilerini tanıtmalarıyla başlatıldı. Dernek gönüllü sorumlusu tarafından derneğin amacı, yapılan faaliyetleri, hastalara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Dernek üyesi olan
fizyoterapist tarafından omurilik felci hastalığı hakkında bilgiler verildi. Hastalığın nedenleri, nelere bağlı olarak gelişebileceği, risk faktörleri ile ilgili verilen bilgilerin yanı sıra
omurilik felci hakkında tedavi yöntemleri en önemlisi de hasta iletişimi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği gönüllüsü olma yönünde bilinçlendirme konuşmaları yapıldı. Etkinliğin devamında dernek çalışmalarına yönelik ve omurilik felcinde FTR yaklaşımlarına yönelik katılımcıların merak ettikleri sorular cevaplandı.
Diyabet ve Egzersiz Semineri
Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Eren TİMURTAŞ ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin kendilerini tanıtması ile başladı. Konuşmacı hocamızın geçmişte yapmış olduğu çalışmalardan
bahsedildikten sonra diyabet konusuna giriş yapıldı. Diyabetin ne olduğu, neler sonucu
ortaya çıktığı, tanısı hakkında bilgiler verdi. Ardından diyabet için tedavi yaklaşımlarından bahsedildi. Bu tedavi yaklaşımlarının içindeki Fizyoterapi uygulamalarından ve özel
olarak egzersiz eğitimlerinin neler olduğu hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Egzersiz yaklaşımları hakkında kendilerinin geliştirmiş olduğu teknolojik uygulamalardan, insanların
bunu nasıl kullanacağından, bu tarz uygulamaların insanlar için faydalarından bahsedildi.
Devamında katılımcıların merak ettikleri soruların sorulmasıyla etkinlik tamamlandı.
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GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI KULÜBÜ
Tıp Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edip insani yardımın yayılmasını amaçlar. Topluluk, hizmet amacıyla sosyal sorumluluk projeleri üretir, konferans ve
paneller düzenleyerek eğitime katkıda bulunmayı hedefler. Ürettiği projelerin
devamlılığını sağlamaya gayret eder. Kuruluş, güncelleme etkinlik ve diğer
işleyiş süreçlerinde Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN Prof.Dr. Mustafa USTA

Kulüp Başkanı
ASLI GENÇEL
asligenceel@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Temel Afet ve Acil Yardım Bilinci
Afad Eğitim Koordinatörü Bilal Güneş ile temel afet ve acil yardım bilinci
üzerine eğitim gerçekleştirildi. Eğitim içeriği; temel afet bilgisi ve kavramlar,
afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri
ve afet sonrası yapılacaklar olarak belirlenen program 05.01.2021 tarihinde
gerçekleştirildi.

Dr. Mehmet Güllüoğlu ile söyleşi
Okulumuz tıp fakültesi mezunlarından AFAD başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu
ile hem tıp fakültesi hem de sonrasında gerçekleştirmiş olduğu görevlerle ilgili
tecrübelerini içeren söyleşi 06.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Süleyman Gündüz ile Söyleşi
Süleyman Gündüz ile Bosna Hersek hakkında tarihini, gezilecek yerlerini, kültürünü ve insanlarını incelendiği söyleşi 14.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İhsan Karaman ile Söyleşi
Doktor İhsan Karaman ile söyleşi gerçekleştirildi. Prof. Dr. İhsan Karaman’ın
mesleki tecrübeleri, tıp fakültesine, tıp okumaya ve sonrasındaki meslek hayatına dair düşünceleri ve tavsiyelerinin alındığı program 21.01.2021 tarihinde
gerçekleştirildi.
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GENETİK, NÖROBİLİM VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ (GENMET)
Tıp Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Tıp öğrencilerinin, genetik, nörobilim ve medikal teknolojileri olan bilimsel farkındalığını arttırmak, öğrencilerin bu alanlarda kendilerini geliştirmesini ve ürün ortaya koymasını sağlamak, zekâ oyunları konusunda fakülte düzeyinde faaliyette bulunmaktır.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Medine GÜLÇEBİ İDRİZ
OĞLU

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Dilek AKAKIN

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

SARS-COV-2 AŞILARI
Dünyayı esir alan ve binlerce insanın ölümüne sebep olan Korona virüs aşılarına karşı medyada büyük bir bilgi kirliliği var. Maalesef bu durum kişilerin yanlış bilgiler ile
dolmasına ve aşı karşıtlığına yol açıyor. Marmara GENMET ailesi olarak bu durumun düzeltilmesi için hekim adaylarına büyük bir görev düştüğünün farkındayız. Bu
yüzden SARS-COV-2 etkinliğinde çevrenin bilinçlendirilmesi ve bilgi kirliliğinin bir
nebze azaltılması adına uzmanından en doğru bilgilerin almayı hedeflenmiştir. 6 Ocak
2021’de Virolog Dr. Semih Tareen’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte geliştirilen
Korona virüs aşıları incelenmiştir: Bu aşılar hangi mekanizma ile geliştirildi (inaktif
veya mRNA gibi...), Korona virüse karşı bireyi nasıl koruyor, kişide nasıl immünite
geliştiriyor, yüzde kaç etkililer, güvenilirlikleri ne durumda? Konferansta immünoloji,
genetik, medikal teknolojiler ve virolojiyi entegre edilerek multidisipliner bir bakış açısı
oluşturuldu. Konferansımızın hedef kitlesinin %90’a yakınını tıp öğrencileri ve tıp doktorlarından oluşmaktaydı ancak moleküler biyoloji ve genetik, tıbbi genetik, mühendislik vb. fakültelerde okuyan bilimsever arkadaşlarımız da etkinliğe katılmıştır.
PSİKİYATRİ 101
Psikiyatri ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlık yapmak isteyen birçok öğrenci arkadaşımızın olduğunu biliyoruz. Ancak hayallerimizi süsleyen psikiyatri beraberinde birçok
soru işaretini de getiriyor. İşte bu soruların cevaplarını almak için sohbet havasında
geçecek bir etkinlik düzenlendi ve 30 Ocak 2021 tarihinde Çocuk/Ergen ve Yetişkin
Psikiyatristi Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlik ile 101 Serisi adı verilen ve “Merak ettiğin her şey” sloganı ile özdeşleştirilen serinin
ilk etkinliği. Psikiyatrinin bize uygun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Kimler psikiyatri seçmeli/seçmemeli? Fakültede kendimizi bu alanda geliştirmek için neler yapabiliriz? Mezun olduktan sonra uzmanlık için hangi yollardan geçeceğiz? Yurtdışında
ve ülkemizde psikiyatri uzmanlığı? Ülkemizde psikiyatriye bakış açısı ne durumda ve
bu durum doktorları nasıl etkiliyor? Olumsuz önyargıları kırmak için neler yapılabilir? Çocuk ve yetişkin psikiyatrisinin farkları nelerdir? Bunun gibi birçok soruya yanıt
alınan etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın tecrübelerini ve önerilerini de katılımcılar açısından çok kıymetliydi.
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NÖROBİLİM 101
Nörobilime meraklı, beynin gizemli dünyasından etkilenen ve uzmanlık hayalleri arasında nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi gibi dalları barındıran birçok öğrenci arkadaşımız var. Ancak nörobilim çok engin bir derya olduğundan birer öğrenci olarak nereden
başlayacağımız, fakültedeyken kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz, mezun olduktan
sonra nörobilim için nasıl bir yol çizmemiz ve kat etmemiz gerektiği konusunda soru
işaretlerimiz var. Nörobilim öğrenmeye nerden başlamalıyız? Fakültedeyken neler
yaparak kendimizi bu konuda geliştirebiliriz? Makale okumanın yanı sıra öğrenciyken
nörobilim üzerine gönüllü staj yapabileceğimiz yerler var mı? Mezun olduktan sonra
ülkemizde veya yurt dışında nörobilimle ilgilenmek için neler yapabiliriz? Nörobilim
doktora programı nasıl işliyor? Etkinlikte tüm bu soruların cevapları alınması ve değerli Yasemin Hocamızın tecrübelerini dinlenilmesi hedeflendi. Nörobilim 101, 101 Serisi’nin 2. etkinliği olarak karşınızda!

GİRİŞİMCİ ECZACILAR TOPLULUĞU KULÜBÜ
Eczacılık Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi bünyesinde; eczacılık bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında öğrencilerin bilgi seviyesini artırmak, sosyal ve kültürel gelişimini
sağlamak ve mesleki bilinç kazandırmak amacıyla toplanmış kulüp üyeleri;
dönem içinde yapacakları etkinliklerle kulüp vizyon ve misyonuna erişmeyi
amaçlamaktadır.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Şule RABUŞ

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Derya ÖZSAVCI

Kulüp Başkanı
HİLAL DURAN
timl.kft1999@gmail.com
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ETKİNLİKLER

COVID-19 VE AŞILAR
Yaşanılan pandemi süreci boyunca bu hastalığa karşı aşı geliştirmeye yönelik
yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bu salgınla beraber
pandemi sürecinde aşıların önemi bir kez daha anlaşılır hale gelmiştir. Bu etkinlikte gündemdeki aşı çalışmaları hakkında eczacılık öğrencileri 12.01.2021
tarihinde Prof. Dr. Tayfun UZBAY tarafından bilgilendirilmiştir.

COVID-19 VE İLAÇLAR
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını; bu salgına karşı dünyada ve ülkemizde hastalığın tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçların hastalığın seyrini nasıl
etkilediği, iyileşme sürecine olan katkısı ve bulaş riskini nasıl azalttığı gibi konularda 09.01.2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin Prof. Dr. Şule RABUŞ’un sunumu ile bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

ENGLISH CLUB
Üniversite ve iş hayatında kullanacağımız global bir dil olan İngilizceyi öğrenebilmek adına atılan bu adımda Kulüp üyeleri tarafından tasarlanan Tabu
benzeri kelime oyunuyla 08.01.2021 tarihinde İngilizce öğrenmenin önemli
bir parçası olan kelime dağarcığının gelişimine katkı sağlanmıştır.
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HAMLE DÜŞÜNCE VE FİKİR KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Gönüllülük ve fedakarlık vurgusu üzerine odaklanıp gönüllü faaliyetlerde bulunmak, öğrencilerimizin kültürel gelişimine katkı sağlamak, öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazandırmak ve farklı alanlarda kişisel becerileri kazandırmayı
amaçlıyoruz.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Orhan ÇANAKÇI

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

Kulüp Başkanı
DEMET TAM
tamdemet@gmail.com

48

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

TOPKAPI SARAYI VE HAREM GEZİSİ
Etkinlik tarihçi Ömer Faruk Deliktaş rehberliğinde, 03.01.2021 tarihinde, 3D
online sanal gezi şeklinde gerçekleşmiştir. Yoğun ilginin olduğu bu etkinlikte
günümüze kadar ulaşmış en eski tarihe ve en geniş alana sahip saraylardan biri
olan Topkapı Sarayı’nı, sarayın önemli bir bölümü olan Harem’i ve bu bölgede
hükmetmiş Osmanlı, Bizans İmparatorluğu’nun etkileri öğrenildi.

DERGİ BULUŞMALARI (İZDİHAM DERGİSİ)
Farklı bakış açısı, genç ve heyecan dolu yazar kadrosuyla edebiyat dünyasında
farklı bir yere sahip olan İzdiham Dergisi’nin genel yayın yönetmeni Bülent
Parlak ile buluşuldu. Bu etkinlik kültür ve sanat dergisi olan İzdiham Dergisi’nin kuruluşunu, yazıların yayınlanma aşamalarını, dergi hakkında konukların merak ettiklerini ve İzdiham Dergisi’nden yola çıkarak dergilerin ve yazmanın önemini, gündemi/medyayı takip etmenin bizlere katkısını öğrenmek
amacı ile düzenlendi.
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İNOVATİF MALZEME MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Inovatif Malzeme Mühendisliği Kulübü olarak amacımız, üniversitemizle işbirliği içerisinde etkinlikler ve projeler düzenleyerek, bölümümüzün prestijini
artırmaktır. Bunun yanı sıra, mühendis adayı öğrencilerin sektördeki uzman
kişiler ve kuruluşlarla aralarındaki iletişimi artırarak sosyalleşmelerini sağlayıp,
iş hayatına hazırlıklı bir şekilde atılarak daha etkin ve başarılı bir kariyer sahibi
olmalarını sağlamaktır.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Neslihan ALPAY SARI

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Alaaddin Cem OK

Kulüp Başkanı
KAAN CAN
cankaan211@yahoo.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Innovative Talks (Kaynak Teknolojileri)
Metalürji ve Malzeme mühendislerinin çalışma alanlarından birisi olan “Kaynak Teknolojileri” hakkında bilgi verilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi
ve Ion Endüstriyel Metalürji Araştırma ve Geliştirme Anonim Şirketi (Ion Metal) genel
müdürü sayın Dr. Koray YURTIŞIK ile yapıldı.

Innovative Talks (Biyomalzemeler ve Ortopedik Tedavide Uygulamaları)
Teknolojik malzemelerden olan biyomalzemeler hakkında tanıtım yapıldı. Biyomalzemeler insanlarda vücudun bir parçasının yerini tutan veya vücuda destek olan malzemelerdir. Biyometaller, biyopolimerler ve biyoseramikler olarak kollara ayrılan bu malzeme türünün üretimi, çalışma prensibi ve kullanım alanları gibi detaylı bilgileri içeren
bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğimiz okulumuz Marmara Üniversitesi Metalürji ve
Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanımız sayın Prof. Dr. Recep ARTIR ile yapıldı.

Innovative Talks (Duygusal Zeka ve 21. Yüzyıl)
Duygusal zeka işyerinde başarı için kritik bir faktör olarak tanımlanmıştır. Bu etkinlikte
mühendis adaylarına yönelik liderlik, yönetim, girişimcilik gibi konuları yirmi birinci
yüzyıl bağlamında inceleyen, tanıtan bir seminer düzenlendi aynı zamanda katılımcılarımıza kişisel gelişim fırsatı sunuldu. Etkinliğimiz Konuşmacı, danışman ve yazar Umur
Çalıkoğlu ile yapıldı.
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İŞLETME KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Fatma AYANOĞLU

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi İhsan YİĞİT

Kulüp Başkanı
YAĞMUR ÖZTEN
yagmurrozteen@outlook.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

Change the World
Change the World Summit (CWS) ile güçlü girişimler, yatırımcılar ve kurumsal firmalar bir araya
gelmiştir. Bu yıl ilki düzenlenen CWS, ‘Sanal Girişimcilik’ konusunu ele almıştır. Oturumlar, workshoplar, eğitimler, networking alanları ve çekilişlerden oluşan çeşitli bir etkinlik olmuştur. Şirketlerdeki kariyer olanakları, sanal girişimciliğin sektöre katkısı ve sağladığı konfor alanları, sanal girişimcilik alanında yatırımlar, sanal girişimciliğe bakış açısı konuları üzerine konuşulmuştur. Bu program
03.01.2021 tarihinde online ortamda gerçekleştirildi.
Denizbank İletişim Eğitimi
En genel anlamıyla iletişim, ‘’Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak
bir anlam kazandırma süreci” olarak tanımlanır. İnsanlar sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam
sürmek için çevresindekilerle iletişime geçer. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Amacımız günümüz dünyasında iletişimin her kurumda en önemli yapı taşı
olmasıdır. İletişim eğitimimizde oyunlar oynayarak hem iletişimin önemini anladık hem de iletişim
doğru kurulmadığında olabilecek sıkıntıları görme şansı edinme fırsatı bulduk. İletişim adlı eğitimimiz 05.01.2021 tarihinde online ortamda gerçekleştirildi.
CasEasy Tat Düzey Vaka Çalışması
Etkinliğimiz satış konusunda bir vaka analizi yapılarak gerçekleştirilecektir. Vaka çalışmaları içlerinde bir mesaj bulunduran hikayelerdir. Kurgusal da olabilecekleri gibi çoğunlukla gerçek bir olaya dayanırlar. Etkinliğimizin amacı öğrencilerin vakaları inceleyip bu çalışmalar sırasında aktif rol
alarak olayı kavrama ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini geliştirmeye çalışmaktır.
Bu amaçla yaptığımız ‘Satış Analizi’ konulu vaka çalışmamız 08.01.2021 tarihinde online ortamda
gerçekleştirildi.
Kariyerde Sen Zirvesi
Kariyerde Sen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde katılımcıları farklı sektörlerin öncü firmalarıyla buluşturarak kazan-kazan ilişkisi içerisinde işe alım süreçleri ile MT programları hakkında bilgi alımını ve
bu firmaların insan kaynakları alanında uzman yöneticileriyle birebir görüşme imkânı içinde bulunarak iş hayatının aktarımının sağlanması hedef edinildi. Bu amaçla katılımcıların kariyer planlamasına yardımcı olacak oturumlar; CV hazırlama eğitimi, mülakat simülasyonu ve vaka çalışmasından
oluşan bir işe alım süreci, staj programları hakkında bilgi edinilen networking roomlar, kişisel gelişime katkı sağlayan workshoplar ile 14.01.2021-15.01.2021 tarihinde online ortamda etkinlik gerçekleştirildi.
CasEasy Denizbank Mülakat Simülasyonu
CasEasy projesi mülakat simülasyonu ile hedeflenen öğrenciler ve şirketler arasında online bağ kurmaktır. Kurulacak online bağ sayesinde hem staj hem de işe alım süreçlerinde öğrencilerin yeni normale daha kolay adapte olmaları ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca mülakat tekniklerini öğrenebileceğimiz ve ilerde mülakatlarda uygulayabileceğimiz değerli bilgiler öğrenilmektedir.
Bu amaçla 18.01.2021 tarihinde online ortamda etkinlik gerçekleştirildi.
Fem Power Summit’21
Cinsiyet eşitliğini temel alan etkinlik; fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra iş dünyasında kadının
yerini ele almaktadır. Etkinlik YouTube üzerinden ve herkese açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Konuklara sorulan sorular sayesinde kariyer basamaklarında edindikleri tecrübelerle katılımcı kitlesini bilinçlendirmek amacına ulaşılmıştır. Katılımcılara, iş hayatında cinsiyetlerin yaşadığı problemlerle ilgili, kadın olarak lider olmanın zorluklarıyla ilgili eşitlikçi bir yaklaşımla sorular sorulmuştur.
Bu amaçla etkinliğimiz 20.01.2021 tarihinde online ortamda gerçekleştirildi.
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KADIN HAKLARI KULÜBÜ
Hukuk Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Amacımız kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcılık, zorbalık,
istismar ve kayıpların şiddetlenerek arttığı bu süreçte kadınların haklı mücadelesini amfilere taşımak ve yaşanılan bu ayrımcılığa karşı üniversitemizde bilinç
oluşturmak, bu konular hakkında paneller, seminerler, toplantılar, atölyeler
düzenlemek, kadına yönelik her türlü şiddetin hukuki boyutunu araştırmak, bu
alanda çalışmalar yapmak ve kadınlar arasında dayanışmayı arttırmaktır.

Kulüp Danışmanı

Dr.Öğr. Üyesi Canan ÜNAL ADINIR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Gökçe GÖKÇEN

Kulüp Başkanı
MELİKE MENEKŞE DÖNMEZ
melikemeneksedonmez@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Afetler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Sivil savunma Kulübü ile ortak gerçekleştirilen atölyede, afet durumlarında
cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı olumsuz sonuçlarını incelenmiştir. Program
Sivil Savunma Kulübü iş birliğiyle yapıldı. Program sayesinde kadın hakları
mücadelesi, hayatın her yanına yayma hedeflenmiştir. Üniversite öğrencilerimiz bu sayede gerçekleşen olası bir afet durumuna daha bilinçli bir gözle bakabilecek ve pratik olarak da kendilerini geliştireceklerdir. Etkinlik 14.01.2021
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bir Şiddet Türü Olarak Flört Şiddeti
Flört şiddetinin tüm yönleriyle ele alındığı program 24.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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KARİYER VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
İktisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kulüp amacımız yönetim kurulu ve üyelerimizin kariyer ve girişimcilik alanında
gelişimlerini sağlamak bu alanlarla bilgi sahibi öncü kişilerle onları buluşturmak,
şirket gezileri yaparak çalışma hayatına hazırlık sağlayıp staj imkanı sağlamak sosyal sorumluluk projeleri ile üyelerimize sosyal sorumluluk bilinci katmak.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Engin CAN

Kulüp Danışman Yardımcıs
Arş.Gör. Hikmet DERSİM YILDIZ

Kulüp Başkanı
KAAN EMİN ERİŞ
kaanemineris@gmail.com
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ETKİNLİKLER

Think&Talk Etkinliği
Etkinliği Discord uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Discord’da oda kurma özelliği olduğundan 10 kişilik odalar kuruldu. Think&Talk etkinliğinin
yapıldığı bu bölümlerde, üyelerimizin iletişim ve diksiyon becerilerini güçlendirmek, belirli bir sürede düşünme hızlarını arttırmak ve geliştirmek, kendi
becerilerinin farkında olmaları sağlama hedeflenmiştir. Program 09.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Çatışma Yönetimi Eğitimi
Bireyler arası çatışma örgütsel yaşamın içinde var olan temel konulardan
birisidir. Bu nedenle, gerek bireysel düzeyde gerekse yönetici düzeyinde yönetilmesi gerekmektedir. Özellikle bir yönetici çatışma durumu ile karşılaştığı zaman uygun çözüm stratejilerini belirlemek ve uygulamak zorunluluğu
karşısındadır. Ancak yöneticilerin çatışmaları, sadece örgütsel düzeyde uygun
stratejiler belirleyerek ve uygulayarak yönetmeleri yeterli gelmeyebilir. Bunun
yanında, çatışmaya dâhil olan bireylerin çatışmaya yaklaşımlarını ve çatışma
yönetim tarzlarını da bilmek durumundadır. Bu yüzden biz de Kariyer ve
Girişimcilik Kulübü olarak üyelerimizi ilerideki iş hayatlarında karşılaşabilecekleri çatışmalara karşı hazırlamak ve onları bu konuda bilinçlendirip doğru
davranış ve stratejilere sevk etmek amacıyla bu eğitime karar verdik. Program
15.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Emin ARCA

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Berçem KIRAN YILDIRIM

Kulüp Başkanı
ÇAĞRI İSLAM AKDAŞ
cgr.berre@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

11.Kimya Mühendisliği Günleri
Organizasyonun temel amacı; Üniversite öğrencilerinin meslek ve sektör hakkında akıllarındaki soruları gidermek, departman seçmelerinde yol göstermek
ve ülkemizde daha bilinçli Kimya Mühendisleri yetişmesine yardımcı olmaktır. Organizasyonumuzun dinleyici kitlesi 18-24 yaş aralığında bulunan, kimya
ve mühendisliğe ilgisi olan veya kariyerini bu noktada şekillendirmek isteyen
üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Mesleki dağılım olarak çoğunluğu
mühendislik, kimya ve sağlık bölümleri oluşturmaktadır. Kimya Mühendisliği
Günleri, mühendisliğe ve kimyaya ilgi duyan insanları bünyesinde toplayan ve
kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen öğrencilere yol gösteren bir etkinliktir. Farklı departmanlardan kimya mühendislerinin ağırlandığı, konuşmacılarla fikir alışverişi yapma olanağı sağlandığı program, 11.01.2021-12.01.2021
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Deprem Farkındalığı Semineri
Kulübümüzün en büyük amaçlarından biri üyelerimize sosyal sorumluluk etkinliklerimiz aracılığıyla farkındalık kazandırmaktır. Alanında uzman AKUT
görevlisi konuşmacılarımızı ağırladığımız bu etkinlikte, deprem üzerine temel
bilgilendirmeler yapıldı. Uzman kişilerden deprem anında yapılması gereken
davranışları öğrenme ve bu konuda bilgilenmenin gerçekleştirildiği etkinlik
22.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK VE YÖNETİŞİM KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

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

ETKİNLİKLER
Student to Student (S2S)
Student to Student, Firmaların İnsan
Kaynakları Departmanının bir çalışanı
ve firmada staj yapmakta olan bir öğrenci ile üniversite öğrencilerini online
ortamda buluşturmak ve staj bulma
süreciyle ilgili öğrencileri bilgilendirmek
amacıyla dizayn edilen Marmara Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim Kulübü
projesidir. Staj yapma sürecine girecek
olan ve staj hakkında bilgi edinmek isteyen tüm üniversite öğrencilerine yönelik
olan program, 09.01.2021-10.01.2021
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Emine Serra YURTKORU

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin EKİZLER

Kulüp Başkanı
HASBİ GÖRKEM YILMAZ
gorkemyl52@gmail.com
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MALİYE KULÜBÜ
İktisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Fakülte bünyemizde yer alan öğrenciler başta olmak üzere diğer fakültelerde de
yer alan öğrencilerle iş birliği içerisinde, yaptığımız çalışmalarla üyelerimizin
akademik gelişiminin yanı sıra sorumluluk sahibi, bilgiye erişimde meraklı,
sorgulayan, kendine güvenen ve iyi birer birey olmaları yolunda etkinlikler
düzenleyerek kulübümüzün etkinliğini arttırmak ve vizyonumuzu genişletmek
için sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz.

ETKİNLİKLER
Bölüm Hocalarımızla Çevrimiçi Söyleşi
Sersi-1
Kulüp Danışman Hocamızla her sene gerçekleştirilen söyleşide, genel olarak, mevcut üyelerimizle ve aramıza yeni katılan birinci sınıf arkadaşlarımızla derlediğimiz soruların hocamıza
yöneltilmesiyle başladı. Söyleşimizde; pandemi
döneminin okul hayatı üzerindeki etkisinden
bahsedilmesinin yanında, aynı zamanda İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Danışman
Hocamızdan ‘Akademide İlerleme ve Gelişim’
konusunda fikirlerini almakla beraber bu konuda merak edilen ve önceden hazırlanan soruları yöneltildiği program 18.01.2021 tarihinde
gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Özkan ZÜLFÜOĞLU
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Elif GÖRAL

Kulüp Başkanı
AZİZE BAHAR AKBAL
azizebaharakbal@gmail.com

MANAGEMENT KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi’nin 32 yıllık geçmişiyle en köklü kulüplerinden biri olan Management Club, yenilikçi ve dinamik ekip üyeleriyle üniversite öğrencilerine kariyer
planlamalarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Özellikle uluslararası çapta gerçekleştirdiği gelenekselleşmiş organizasyonlarıyla kendine diğer öğrenci topluluklarından
ayrı bir yer edinmiştir.
‘’Departman – Görev’’ anlayışını kulübün iç işleyişine taşıyarak iş hayatında yaşanabilecek zorlukları ve kazanılabilecek yetkinlikleri üniversite yaşamında öğrencilerin
tecrübe etmesine ortam hazırlamaktadır. İş dünyasının profesyonellerini kariyer etkinliklerinde ağırlayarak network kazandırmanın yanında etkinliklerin organizasyon
aşamasında ekip üyelerinin becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.
Kariyer etkinliklerinin yanında üyelerine sosyal sorumluluk bilincini kazandırmaya
çalışır.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Beril DURMUŞ

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Emin AVCI

Kulüp Başkanı
BEYZA KAÇAR
beyzakacar99@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Tea&Talks
Üst düzey yöneticiler ile öğrencileri bir araya getirerek samimi bir ortam çerçevesinde gerçekleşen sohbet programı 08.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Adventure
Adventure, girişimcilik hakkında uzman katılımcılar ile öğrencileri buluşturan bir etkinliktir. Etkinliğin amacı girişimci olmak isteyen öğrencilere uzman
isimlerin deneyimlerini aktararak yardımcı olmaktır. Hedef kitlemiz girişimleri olan, adım atmak isteyen herkestir. Etkinliğin yapılma amacı girişimde
bulunmak isteyenlerin kafalarında soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve
katılımcılara ilham olunmak istenmesidir. Program, 12.01.2021- 14.01.2021
tarihlerinde gerçekleştirildi.

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 bir etkinliktir. Bulut Bilişim Uzmanı, Kariyer ve Yeni Nesil Lider Koçu Cihan Baykal,
22 Ocak 2021’de Progress With Vision’ın ilk katılımcısı olarak “Endüstri 5.0
Dönüşümünde Bulut Teknolojilerinin Yeri ve Yeni Nesil Kariyer Yolculuğu”
konularında bilgilendirme yapmıştır.
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MARMARA ARCHİTECTURE AND DESİGN KULÜBÜ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Mimarlık ve Tasarım hakkında söyleşiler, geziler ve tanıtımlar düzenlemek.
Uluslararası ve türkiyede; mimarlık ve tasarım kulüpleri ile ortak çalışmalar
yapmak. Endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinin öğrencilerini mezunlar ile buluşturmak. üniversite içi ve dışı tasarım
yarışmaları düzenlemek.

ETKİNLİKLER
Tanışma Toplantısı
Yeni kurulan klüp hakkında
bilgilendirilme ve fikir alışverişi yapıldığı toplantı, 18.01.21
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. İmre Özbek EREN

Kulüp Başkanı
Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Nicole Silvia KANÇAL NİLÜFER SULTAN CANIBERK
nilsultan1@hotmail.com
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MARMARA ECZACILIK KULÜBÜ
Eczacılık Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Eczacılık öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak ,mesleğimiz hakkında bilgi sahibi olup yetkin birer eczacı yetiştirmeye katkı sağlamak,öğrencilerin daha fazla sosyalleşebilmeleri için sosyal etkinlikler düzenlemek,eğlenmek ve insanlara eczacılık mesleğini doğru bir şekilde empoze
etmek.

ETKİNLİKLER
MEK Perspektif Online Etkinliği
Eczacılık mesleğinin sadece ilaç
alanında değil; kozmetoloji ve aromaterapi gibi farklı alanlarda da
sürdürülebileceği alanında uzman
kişiler tarafından yapılan sunumlarla eczacılık fakültesi öğrencilerine
aktarımı yapıldı. Etkinlik 16.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Levent KABASAKAL

65

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Ayşe Nur YAVUZ

Kulüp Başkanı
ÖZGE SILA ŞİNİK
ozgesilasinik@gmail.com

MARMARA DEĞİŞİM KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Ekonomik, sosyal ve çevresel düzeyde sürdürebilirliği sağlamak ve tamamlayıcı faktörlerle bütünleştirmek için bir araya gelmiş bir topluluğuz. Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci takım arkadaşlarıyla çalışıp sosyal, ekonomik kariyer alanlarında değişim başlatmak ve bu yolda yürümek isteyen
global takımlar oluşturup kulübümüzü üst seviyelere taşımak ve hiyerarşi gözetmeksizin, her fakülteyle iş birliği içerisinde olarak okulumuzun adına yakışır olmak.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Olcay BİGE AŞKUN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Elif Makbule ÇEKİCİ

Kulüp Başkanı
NAZLI YAREN DİLEK
nazliyarend@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Değişim Sohbetleri/D-Talks
Eğlence, kültür, sanat, eğitim alanında tanınmış veya uzman kişilerle instagram hesabı üzerinden herkese açık gerçekleştirilen canlı yayınlar ‘’D-Talks’’
adı altında toplandı. Bu yayında Gürkan Cevizci ile söyleşi yapıldı. Gürkan
Cevizci tiyatro sanatçısı ve tiyatro öğretmenidir. hem sahne deneyimlerini
hem de yıllardır edindiği bilgilerini aktardığı program, 06.01.2021 tarihinde
gerçekleştirildi.

Değişim Sohbetleri (D-Talks)
Eğlence, kültür, sanat, eğitim alanında tanınmış veya uzman kişilerle instagram hesabı üzerinden herkese açık gerçekleştirilen canlı yayınlar ‘’D-Talks’’
adı altında toplandı. Yayınımızda Melikşah Utku ile söyleşi yapıldı. Albaraka
bankasının CEO’su Melikşah Bey hem sektör deneyimlerini hem de yıllardır
edindiği bilgileri öğrencilere aktardığı program, 14.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Dijital Değişim Zirvesi
Üç yıldır gelenek haline getirilen zirvede, alanında uzman birçok kişiyle işbirliği halinde zirve gerçekleştirildi. Zirvenin 16-17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

67

MARMARA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Özlem ŞENVAR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Murat Umut İZER

Kulüp Başkanı
YASUTAY SUSOY
yasutaysusoy@gmail.com

68

AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Tavanarası Sohbetleri
Okul ve bölüm mezununun ağırlandığı etkinlikte konuğun okul ve kariyer
hayatının dinlenildiği ve soru cevap etkinliği yapılan program, 05.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Engellerin Ötesinde
Çalışma hayatındaki engelliler hakkında farkındalık yaratmak ve onların
çalışma ortam ve şartlarını daha iyi anlamak amacıyla özel bir şirkette çalışan
görme engelli bir konuk ağırlandı. Katılımcılarımızın sorular sorabileceği ve
kafalarındaki soru işaretlerini giderebileceği, aynı zamanda da bu konu hakkında farkındalıklarını arttırıldığı etkinlik, 14.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

LinkedIn Eğitimi
Katılımcılara LinkedIn’in etkili kullanımını anlatmak ve kullanım alanlarını
göstermek amacıyla bir eğitim tasarlandı. Eğitim 19.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA ENVİROMENTAL ENGİNEERİNG KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Çevre mühendisliği olarak amacımız; bölüm öğrencilerine ve diğer üyelere
bölümümüzü tanıtıp bilgi edinmelerini sağlamak, onları sektörden uzman kişilerle
tanıştırıp iş dünyasında yapılanlar hakkında bilgilendirmek, sosyal sorumluluk etkinlikleri gerçekleştirerek öğrencilerin yardımlaşma iç güdüsünü birbirlerine aşılamasını
sağlamaktır. Aynı zamanda kulüp olarak öğrencilerin kendilerine katkı sağlayabilecekleri etkinlikler düzenleyerek okulumuza ve kendimize faydalı olmayı hedefliyoruz.

Kulüp Danışmanı
Kulüp Danışman Yardımcıs
Dr.Öğr. Üyesi Orhan GÖKYAY Doç.Dr. Kamil ERKAN

Kulüp Başkanı
ŞEYMA BABAYİĞİT
Seyma_babayigit_1@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Mezunlar Paneli’21
Mezunlar Paneli ; Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan; şuan sektörde deneyim, tecrübe kazanmış olan kişileri kulübümüz
üyeleriyle bir araya getirerek onların deneyimlerini biz öğrencilere anlatmalarını sağlayan, her yıl düzenlenen bir etkinliktir. Üyelerimizin sektör hakkında
merak ettikleri soruları katılımcı konuşmacılarımıza sorduğu ve onların bilgi
ve tecrübelerini dinlediği bu etkinlik 16.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Green Talks’2nd
Green Talks etkinliğinin içeriği; Çevre Mühendisleri’nin birbirinden farklı çalışma alanlarını, sektörde büyük tecrübeler edinmiş insanlardan birebir
olarak dinlemek, onlara sorular sormaktır. Bu etkinlik, her birinde farklı departmanlardan iletişime geçtiğimiz konuklarımız aracılığıyla, bölümdeki tüm
arkadaşlarımızın mezun olmadan önce çevre mühendisliğinin çalışma alanlarını öğrenmesini ve kendilerini şimdiden ona göre yetiştirmelerini sağlayacak
içerikte bir etkinliktir. Çevre Mühendisliği’nin merak edilen yönlerinin ve
gündemimizde olan kuraklık meselesinin ele alındığı bu etkinlik 18.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA GENÇ YEŞİLAY KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kulüp kuruluş amacı: Tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin
beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji
bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele
etmek, sağlıklı yaşamı desteklemek. Akranlarımızı bu bağımlılıklar hakkında bilgilendirmek ve onları mücadelemize ortak etmek. Bağımlılık doğurucu risk faktörlerini ortadan kaldırmaya, sağlıklı ve bağımsız bir toplum oluşturmaya yönelik eğitsel, kültürel
ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak.
Kulüp hedefleri ve hedef kitlesi: Üniversitemizde bağımlılıklar hakkında yapılan farkındalık çalışmalarıyla akranlarımızı zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve korumak. Sağlıklı ve bağımsız bireylerle toplumda bilinçlendirici ve farkındalık çalışmaları
yaparak daha sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak. Üniversite kulübü olarak
hedef kitlemiz okulumuz öğrencileridir.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Murat DİNÇER ÇEKİN

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

Kulüp Başkanı
MERVE EMRE
mervemr00@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk Film Tahlili
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Rüzgârı Dizginleyen Çocuk adlı film
etkinlik öncesi katılımcılar tarafından izlenip, etkinlik boyunca film hakkında
tartışıldığı program, 07.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Fareler ve İnsanlar Kitap Tahlili
Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar adlı
kitabını etkinlik öncesi katılımcılar tarafından okundu ve etkinlik boyunca
kitap hakkında tartışıldığı program, 13.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Online Oyun Gecesi
Üyeler ile bir araya gelerek Kelime Bulmaca, Bil Bakalım, Ben Kimim, hikâye
anlatma oyunu gibi oyunlar oynandığı etkinlik, 17.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA İEEE KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak. Marmara Üniversitesi bünyesinde mühendislikle ilgilenen ve ilgilenmeyi düşünen
öğrencilere yönelik etkinlikler ve eğitimler düzenlemek. Kulüp üyeleri arasında
sosyal dayanışmayı arttırarak, dönem içerisindeki etkinliklerimizi düzenleyerek kulüp misyon ve vizyonumuza erişmek.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Fulya ÇALLIALP

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Erkan KAPLANOĞLU

Kulüp Başkanı
RAMAZAN EMRE EROL
ramazanemreerol@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Gömülü Sistemler 101
Öğrencilerde, kendi işlemcilerini tasarlamaya giden süreçte teorik ve pratik
düzeyde eğitim verildi. Böylece öğrenciler hem bilgisayarların çalışmasını kavradı, hem de gömülü sistemler alanını tanıyarak mühendislerin kariyer alanlarından birinde temel bilgi edindi, program 6-7-8-10 Ocak 2021 tarihlerinde
gerçekleştirildi.

Startuptalks #2 - Girişimler nasıl yatırım alıyor?
14 Ocak 2021 tarihinde, Türkiye’nin en büyük melek yatırım ağlarından biri
olan Galata Business Angels’da Analist olarak çalışan Tunya Irkad’ı, yatırımcıların karar süreçleri konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptığı bir söyleşide ağırlandı. Etkinlik 14.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Step by Step On the Career Path
Etkinlikte öğrenciler iş hayatı hakkında merak ettiklerini gelecek konuğa sordukları etkinlik 14.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Eleştirel ve Mantıksal Düşünme Atölyesi
Katılımcıların Eleştirel ve Mantıksal düşünmeyi kavradığı etkinlik, 17.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA KAPSÜL KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kudüs alanında akademik anlamda çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler için
gerekli altyapıyı oluşturmak. Seminerler okuma grupları konferanslar düzenleyerek kudüs alanında öğrencilerde bölgeye dair bir duyarlılık oluşturmak.

ETKİNLİKLER
Yeni Nesil Girişimcilik Hakkında Sohbetler
Yeni Nesil Girişimcilik hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Etkinlik
önceden hazırlanmış sorularla çekilen videonun Marmara Kapsül Kulübünün
Youtube kanalına yüklenmesi şeklinde, 07.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Fikir Atölyesi Etkinliği
Discord sistemi üzeinde mentörler aracılığıyla yeni nesil girişim fikri çıkarılan
etkinlik 13.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Earnado İle Case Study
Earnado şirketinin katılımcılara ulaştırdığı veriler doğrultusunda üniversite
öğrencisi katılımcılarla verileri işleyip şirketin sorunlarına çözüm bulunduğu
etkinlik, 19.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Hakan YILDIRIM

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Olcay Bige AŞKUN

Kulüp Başkanı
RABİA NUR CELEP
Rabiacelep_2000@hotmail.com
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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ETKİNLİKLER
Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli
Ülkemizin yetiştirdiği büyük Mütefekkir, Yazar ve Şair Ahmet Hamdi Tanpınar,
vefatının 59.yıl dönümü olan 24.01.2020 tarihinde online ortamında çeşitli yönleriyle anıldı. Marmara Üniversitesinden Mehmet Güneş’in moderatörlüğünde
gerçekleşen programda, FSMV Üniversitesinden Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Debusy
Dinlemek Mahur Bestede Yaşamak Zorunda Kalan Bir Tutunamayan: Ahmet
Hamdi Tanpınar”, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, “Bir Kırık Saz Parçası: Tanpınar’ın
İmgeleri”, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr.Mehmet Törenek, “Tanpınar’ın Romancılığı” konusunu ele aldı. Yoğun bir katılımın gözlendiği programda, konukların soru-cevapları ile program hitama erdi.
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MARMARA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Makine Mühendisliği öğrencilerini teknik alanda, sosyal alanda geliştirmek, sektörel gelişmelerden haberdar etmek, kulüp üyeleri arasındaki sosyal dayanışmayı arttırmak

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör.Dr. Mustafa Cem ÇELİK

Kulüp Danışman YardımcısıArş.
Gör. Ömer DUMLUPINAR

Kulüp Başkanı
BEYZA YILMAZ
beyzaylmz48@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Photoshop Eğitimi
Sadece yönetim kurulu üyelerine yönelik Photoshop Eğitimi, 03.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Söyleşileri
Otomotiv sektöründeki uzmanlarla beraber soru cevap havasında bir söyleşi
olarak gerçekleştirilen etkinlik, 09.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Autodesk Fusion 360 Eğitimi
3 boyutlu bir modelleme programı olan Fusion 360’ın temel ve orta düzeyde
eğitiminin verildiği 4 günlük etkinlik, 11 ve 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Women in STEM
Gerek okul gerek iş hayatında kadın mühendislerin ve adaylarının yaşadığı
sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak amaçlı gerçekleştirilen etkinlik,
16.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA MATEMATİK KULÜBÜ
Fen Edebiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Matematiksel düşünceyi özümsemek, öğrencilere matematik bölümü tanıtılması,
müfredat içerisindeki konuları ayrıntılamak, müfredata sığmayan ancak önemli-temel konuları araştırmak, dünya çapındaki matematiksel gelişmeleri takip
etmek, dayanışma ve beraber üretim kültürünü geliştirmek.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Bülent YILMAZ

Kulüp Danışman Yardımcıs
Doç.Dr. Mustafa Taylan ŞENGÜL

Kulüp Başkanı
ULAŞ YÜKSEL
ulasyuksel@marun.edu.tr
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Cihat Kılınç İle İrrasyonel Sayılar
Cihat Kılınç’ın kulüp üyelerini İrrasyonel Sayılar hakkında bilgilendirdiği etkinlik,
08.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Bahar Kırık RÁCZ ile Matematik Alanında
Lisansüstü Eğitim Söyleşisi
Matematik alanında lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere yönelik bir söyleşi
yapıldığı etkinlik, 13.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA POLİTİCAL SCİENCE SOCIETY KULÜBÜ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Hakan MEHMETCİK

Kulüp Danışman Yardımcıs
Arş.Gör.Dr. Ferit BELDER

Kulüp Başkanı
NURSİMA YILMAZ
nursimaylmz@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Diplomasinin Değişen Dili:Dijital Diplomasi
Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferansta;
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, kamu diplomasisi kavramını,
amaç ve hedeflerini, günümüzde önemi artan dijital diplomasiyi deneyimleriyle birlikte anlatıldı. Bununla birlikte konferansta, Bağdat halkıyla kurulan
iletişime ve Türkiye-Irak ilişkilerine de değinildi.

Dönem Sonu Buluşması
Finaller öncesi kulüp üyeleriyle online ortamda bir araya gelinerek 2020 yılı
boyunca yapılan etkinliklerle ilgili değerlendirmeleri ve fikirleri alındı, kulüp
adına yeni dönemden beklentiler konuşuldu. Kulüp bünyesindeki komitelerde(iletişim, sosyal sorumluluk, sosyal medya) görev almak isteyenlere görev
verildi. Ayrıca bu etkinlikle yüz yüze bir araya gelemediğimiz şu günlerde,
üyelerimizle iletişimimizin uzaktan da olsa güçlenmesi amaçlandı.
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MARMARA SOSYOLOJİ KULÜBÜ
Fen Edebiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin ve sosyolojiyle ilgilenen
öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak. sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim faaliyetleriyle kulübümüz bünyesinde aktif faaliyet
gösteren üyelerin gelişimlerine destek olmak.

ETKİNLİKLER
Neoliberalizmin Kıpkısa Tarihi
Michel Foucault üzerine Dr. Utku Özmakas ile siyaset konulu bir konferans
düzenlendi. Program 09.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Talip KÜÇÜKCAN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. İbrahim KARATAŞ

Kulüp Başkanı
MUHAMMET YASİR REİS
Wtrssps-up@hotmail.com
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MARMARA SPORTS COMMUNITY KULÜBÜ
Mühendislik Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Sporsever her öğrenciyi kulübümüzün çatısı altında bir araya getirip ekip
çalışmasına yönlendirerek sosyal alandaki becerilerini arttırmak ve sorumluluk alma konusunda destekleyerek toplumsal bilinci oluşturmanın yanı sıra
kapsamlı spor faaliyetleri ile öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimine katkı
sağlamaktır. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi’nde bulunmayıp spor ile ilgilenen
öğrencilerin de spor etkinliklerine, girişimlerine katılmalarını sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
Bilinmeyen Yönleriyle Yoga
Çok değerli öğretim üyelerimizden biri
olan konuşmacımız Neslihan Alpay Sarı ile
online olarak buluştuğumuz etkinliğimizin
ilk kısmı, yogaya ilgi duyan ve onu tanımak
isteyen arkadaşlarımız için kısa bir eğitim
niteliğinde gerçekleşti. Devamında ise yoganın içinde bulunan ilgili öğrencilerin bilgi
birikimlerinin artması adına katılımcıların
merak ettikleri sorular yanıtlandı. Etkinliğimizde, yoganın yalnızca bedenimizdeki
pratik ile sınırlı kalmadığını, akademik
hayattan kişisel gelişime hatta pandemi sürecinde sıkça içinde bulunduğumuz stresin
yönetimine kadar çok çeşitli konu başlıklarına olan zihinsel faydaları tartışıldı.
Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Eyüp Anıl DUMAN
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Ozan NELİ

Kulüp Başkanı
ELÇİN KOÇ
elcinkoc1999@icloud.com

MARMARA STUDENT CAREER KULÜBÜ
İkstisat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Vizyonumuz, üyelerimize, gelecekteki hayatlarında karşılarına çıkabilecek kariyer seçeneklerini önceden tanıma fırsatı sunmak. Misyonumuz, üye bazlı verimli
etkinliklerle üyelerin iş hayatının gerçeklerini öğrenmelerini, deneyim kazanmalarını ve kendi yeteneklerini kariyerleri için nasıl etkili kullanabileceklerini göstermek.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Nur ÇETİNOĞLU
HARUNOĞLU

Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Başkanı
Arş.Gör. Beyhan Çağrı TUZCU- CANER PEHLİVAN
OĞLU
cnrphlvn14.cp@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Career Seats- Yemek Sepeti
Yemek Sepeti adlı şirket ile beraber insan kaynakları departmanından gelecek
2 konuşmacıyla katılımcılara insan kaynakları departmanı hakkında detaylı
bilgiler verildiği etkinlik, 14.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

MSC Öğrenciler Arası Mentorluk Etkinliği
Üniversitedeki ilk seneleri olan katılımcılara üst sınıf yönetim kurulu üyeleri
olarak vizelerde yaptıkları hataları analiz ettiğimiz onların ders çalışmalarına
katkı sağlayabilecek tüyolar verildiği ve zamanlarını nasıl verimli kullanabileceklerinin anlatıldığı etkinlik, 24.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ KULÜBÜ (MÜÇEV)
Fen Edebiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kulübümüz çeşitli projeler geliştirerek ve faaliyetler düzenleyerek çeviri öğrencilerinin çok yönlü düşünebilme, araştırma, analiz ve sentez güçlerinin geliştirilmesini, çeviri bilim dünyasına uygulamalarla katkıda bulunmasını, bu alanın
tanıtımının yapılmasını ve akademisyenleri, çevirmenleri ve çeviri işletmelerini
bir araya getirerek öğrencilerin çeviri dünyasına yaklaştırılmasını hedeflemektedir.

ETKİNLİKLER
Edebi Çeviri Atölyesi
Üniversitemizde 25 yılı aşkın süre boyunca İngilizce hazırlık sınıflarında ve İngilizce Mütercim-Türcümanlık Anabilim
dalında eğitim vermiş ve Charles Dickens’ın Gizemli Öyküler isimli kitabını
İngilizceden çevirmiş Saadet AKINCI’nın,
Mütercim-Tercümanlık öğrencileriyle
bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşarak
edebi çevirinin özellikleri hakkında bilgiler sunulduğu atölye çalışması, 14.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül ANGI

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Gülhanım ÜNSAL

Kulüp Başkanı
ÖZLEM AY
ozlemay1310@gmail.com
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM TOPLULUĞU KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Özel Eğitim Topluluğu’nun temel hedefi, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konusunda farkındalık oluşturmak, bu doğrultuda planlanan etkinliklerin
oluşum, paylaşım ve katılımında gönüllülük esaslı eğitim çalışmaları yapmaktır.

ETKİNLİKLER
Engelli Hizmetleri Danışmanlığı
Bu etkinlikte “Engelli Hizmetleri Danışmanlığı” ana başlığı altında İşkur, iş ve meslek /engelli danışmanlığı nedir konularında
ve engelli bireyler için İşkur sisteminin kullanımı, iş arama süreci hakkında İşkur ‘da
İş ve Meslek Danışmanı /Engelli Danışmanı
Esra Uslu eşliğinde bilgilendirme yapıldı.
Engelli bireyler için İşkur’ un başvurulabilecek bir alternatif olduğunun ve işveren
ve çalışan arasındaki iletişimi sağladığının,
İşkur ‘da iş ve meslek becerilerine
ilişkin eğitimler düzenlendiğinin bilgisi
verildi.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Necdet Tuna ŞAHSUVAROĞLU
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Erdem SEVİM

Kulüp Başkanı
SÜMEYYE BÖĞÜŞ
bgsumeyye73@gmail.com

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM KULÜBÜ
İletişim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini okul içinde ve dışında iletişim ve etkileşimlerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri düzenlemek. Kulüp üyelerini sektör odaklı kariyer planlarına yardımcı olacak faaliyetler düzenlemek. Kulüp
vizyon ve misyonuna erişmek.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Rafet Aykut AKAY

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Anil Uğur OĞUZCAN

Kulüp Başkanı
EZGİ GÜLKAN
ezgigulkan.muik@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

İşaret Dili Atölyesi
İletişim Fakültesine bağlı İletişim Kulübü ‘İletişimde Engel Yoktur’ sloganıyla
başlatılan eğitim süreciyle kulüp üyelerine yönelik temel düzeyde işaret dili
eğitimi verildiği program 02,09,16,22.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Doğru Konuşma ve Diksiyonun Önemi
İletişimin nasıl en doğru şekilde kullanılabileceğine yönelik yapılan program
02.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Coşkun Aral ile Geçmişten Günümüze Gazetecilik
10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilik ile ilgili bilgilendirme yapıldığı etkinlik 10.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Mezun Sohbetleri
Barış Kuyucu ile ‘’İletişim Sektörü Üzerine’’ adlı sohbet programı 22 Ocak
2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TASARIM VE GELECEK TEKNOLOJİ KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Günlük hayattaki sorunlara inovatif ve geleceğe yönelik çözümler üretip çözümlere uygun tasarımlar yapmayı kendine hedef haline getirmiş bir kulüp
olmanın yanı sıra ihtiyaca ve yeniliğe yönelik fikirler bulup gerçekleştirmeyi
kendine amaç edinmiş bir topluluğuz. Bu amaç doğrultusunda ilgili bireyleri
bir araya getirmek ve bilgi alışverişi sağlamak, bu bilgi alışverişi sonucunda en
uygun tasarımı ortaya çıkarıp insanlara yararlı olmayı hedeflemekteyiz.

ETKİNLİKLER
Girişimcilik & Mobil Oyun Geliştirme Semineri
Girişimcilik hevesi oluşturma, yazılım
ve oyun geliştirme alanında ilgisi olanlar
için sektör hakkında bilgi edinme amaçlı
program 12.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ersin TOPTAŞ

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Talha BOZ

Kulüp Başkanı
BURAKHAN TURANOĞLU
burakhant99@gmail.com
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MÜZİK VE AKTİVİTE KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Üniversite öğrencilerinin müzik yapabildiği , kendilerini ifade edebildiği , sosyalleşebildikleri ortamı bulabilmeleri için kulübümüzü oluşturduk. Üniversite eğitiminin yanında
öğrencilerin kampüsten uzak kalmaması aradığı müzik etkinliklerine kolayca ulaşması
istediğinde samimi ve aktif olarak çalışan bir ekibin parçası olması kulübün özelliklerini
oluşturur. Bunların yanında dünya müzikleri öğrencilere farklı platformlarda tanıtılarak
öğrencilerin müzik ufkunu geliştirmek amaçlanmaktadır.

ETKİNLİKLER
Batu Mutlugil ile röportaj
Blues Derneği Yönetim Kurulundan
ünlü elektrogitarist Batu Mutlugil ile
müzik ile ile ilgili söyleşi 14.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Dr.Gül TUNCEL
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet KATILMIŞ EGECEM ZENGİN
egecemzengin@gmail.com

MARMARA ÜNİVERSİTESİ YELKEN KULÜBÜ
Tıp Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Ömer GÜNAL

Kulüp Danışman Yardımcısı
Prof.Dr. Hızır KURTEL

Kulüp Başkanı
SUDE ŞAHİN
sudesahin17@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

1* Temel Yelkencilik Online Teorik Eğitimi (Kısım 2)
Yelkencilik Teorik Eğitimi üzerine gerçekleştirilen program, 08.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

2* İleri Yelkencilik Online Teorik Eğitimi
İleri Yelkencilik Teorik Eğitimine yönelik program, 15.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi

MUSAILING Belgesel Gösterimi
Günümüzün en büyük problemlerinden biri de dünyada su kaynaklarımızın
yavaş yavaş yok oluyor oluşu üzerine yapılan belgesel gösterimi programı,
16.01.2021- 17.01.2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları’ve Deniz Trafiği üzerine yapılan eğitim,
22.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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MUPSA ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KULÜBÜ
Eczacılık Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Aslı TÜRE

Kulüp Başkanı
HİLAL BİRİNCİ
hilalbirinci61@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
MUPSAFLIX
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN eşliğinde ‘’Can Dostum’’
adlı filmi izleyip sonrasında Discord platformu üzerinden film hakkında sohbetin edildiği etkinlik, 04.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

MUPSAlive Dr. Elif Pahsa
Tıp Doktoru ve TAB İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elif Pahsa ile İnstagram
üzerinden canlı yayın gerçekleştirildi. Yayında Korona dönemi beslenme ve
besin takviyeleri, Besin takviyelerinin doğru kullanımı, Doktorluktan yöneticiliğe giden yol ve Bütüncül tıbbın önemi konu başlıkları üzerinden ilerlenildiği
etkinlik, 11.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Çocuklar için Koronavirüs Bilgilendirme Videosu
Ekip üyeleriyle Sosyal Sorumluluk Projesi adı altında Koronavirüs hakkında bilgilendirici bir video hazırlandı. Koronavirüs, koronavirüsten korunma
yolları ve hijyen hakkında insanları bilinçlendirmek amacında yapılan sosyal
medyada paylaşılan etkinlik, 16.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Farklı Kariyer Planları | Farklı Departmanlarda Yöneticilik
Instagram canlı yayını üzerinden Primum Pharma’da Medikal, Ruhsatlandırma ve Uyum Müdürü olarak görev yapan Dr. Ecz. MBA Duygu YAZICIOĞLU
gerçekleştirilen sohbet, “Ruhsatlandırma departmanında eczacılık”, “Sektörde
farklı departmanlarda çalışmanın avantajları ve dezavantajları”, “Farklı firmalarda çalışmanın kariyer gelişimine etkisi” ve “İş süreçlerindeki uyumun
operasyonda yarattığı değer” konu başlıkları üzerinden bilgi verilen etkinlik,
20.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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NEVA KULÜBÜ
İlahiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Geçmişi bilen, güncel olanı doğru okuyan ve gelecek için hayır tohumları saçan şuurlu bireyler olabilmek adına, Marmara Üniversitesi öğrencilerine yönelik konferanslar,
seminerler, kitap tahlilleri ve yazar ziyaretleri gibi faaliyetlerde bulunmak amacıyla
kurulmuştur.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ramazan GÜREL

Kulüp Danışman Yardımcısı
Öğr.Gör. Hidayet AYAN

Kulüp Başkanı
HACER KÜÇÜKALİ
sinsirella.4747@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

İslam Düşünce Gelenekleri Kitap Tahlili
İslam Düşünce Gelenekleri kitabının tahlilini kitabın yazarı olan Prof.Dr.
Ömer Türker ile dikkatimizi çeken önemli yerler üzerinde konuşulan etkinlik,
10.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Makale Yazma Eğitimi
Etkinlik, üniversite gençlerinin hayatlarının her alanında makale yazabilecek
bir düzeye gelmesini hedefleyerek verilecek olan bir eğitimdir. Makale yazmak
ciddi bir iştir ve alanında yoğun bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Program 13
Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Alanda okuyan öğrencilerin ve alanda çalışan öğretmenlerin güncel gelişmeleri
takip edebilmelerini sağlamak için eğitim ile panel, seminer, konferans ve atölye
çalışmaları düzenlemek. Sosyal etkileşimi arttırarak bu bölümün öneminin anlaşılması adına çalışmalar yürütmek.

Kulüp Danışmanı
Arş.Gör. Gülçin GÜVEN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Öğr.Gör. Kadriye AZKESKİN

Kulüp Başkanı
ŞÜKRÜ SEFA EKERBİÇER
sefa_mucur@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

İz Bırakan Öğretmenler
3 farklı öğretmen tarafından görev yaptıkları okullarda gerçekleştirdikleri
etkinlikler, yaptıkları faaliyetler üzerine kulüp danışmanı koordinatörlüğünde
yapılan etkinlik, 06.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Okul Öncesinde Matematik Eğitimi
Okul öncesi öğretmenliği öğrencileri izin elzem olan okul öncesinde matematik eğitimi canlı yayını yapıldı. Program 11.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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PAZARLAMA KULÜBÜ
İşletme Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Pazarlama alanında faaliyetler düzenleyerek bu alanda kariyer hedefleyen, akademik
kariyerinde pazarlama konusunda gelişmek isteyen ve pazarlamaya ilgi duyan herkesin farkındalık düzeylerini arttırmayı amaçlıyoruz. Pazarlamaya ilgi duyan herkes
için, kulüp olarak düzenleyeceğimiz etkinlikler aracılığı ile onların bu alandaki deneyim ve uygulama alanlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerin
yöntem yolunu anlatım, deneyim ve uygulama olarak sıralayarak bilgilendirilmelerinin kalıcı olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca pazarlama alanı ile ilgilenmek isteyen öğrencilere, bu alanda problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazandırarak
öğrencileri iş dünyasına hazırlamak kulübümüzün amaçlarındandır.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet BAŞCI

Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Başkanı
Arş.Gör. Melisa KARAKAYA ARSLAN HELİN SEZGİ KAYGUSUZ
Helinsezgikaygusuz@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Kahvede Buluşalım
Kulübün gelenekselleşmiş etkinliği olarak bilinen kahvede buluşalım; yeni
katılan kulüp üyeleriyle, mevcut üyelerin ve yönetim kurulu üyelerinin tanışmasının sağlandığı, interaktif bir şekilde etkinliklerin planladığı buluşma
etkinliği 08.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Girişimde Pazarlama-Denebunu.com
“Girişimde Pazarlama-Denebunu.com” etkinliğinde, üniversitede bulunan
lisans ve lisansüstü öğrencileri Denebunu ailesinin deneyim yolculuğu ile
buluşturuldu. Bu etkinliğimiz sayesinde pazarlama ve girişimciliğe ilgi duyan
öğrencileri Denebunu kurucusu ve pazarlama yöneticisi ile bir araya getirildi.
Katılımcılar ile Denebunu ailesinin deneyimlerini, ilerleyişlerini ve pazarlama
stratejilerinin paylaşıldığı etkinlik 20.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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PSİKOLOJİ VE GELİŞİM KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Psikoloji alanında güncel ve pratik bilgi ve oluşumları takip edebilecek, eğitimsel destek sunabilecek ve pratik beceri kazandırabilecek faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Azize Nilgün CANEL

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Müge YÜKSEL

Kulüp Başkanı
EBRU NUR GÖRMEZ
Ebrugormezz@hotmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER

Tepenin Ardı Film Analizi: İçimizdeki Failler ve Yansıtmalı Özdeşleşme
Filmi izleyen dinleyicilerle birlikte film tahlili yapmak ve psikolojik açıdan farklı
noktaları görmelerini sağlayarak dinleyiciler ve konuşmacımız tarafından fikir alışverişinde bulunarak yapılan etkinlik,17.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Okul Psikolojik Danışmanı Olarak Mülteci Öğrencilerle Çalışmak
Okullarda çalışacak öğrencilerin okul atmosferinde mülteci çocuklarla yaşayabileceği olaylar üzerinde durarak daha sağlıklı bir yaklaşım kazanmaları için bir bakış
açısı oluşturmak hedefinde yapılan program 24.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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PSİOKOLOJİ VE İRFAN KULÜBÜ
Atatürk Eğitim Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Halil EKŞİ

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Nesrullah Okan

Kulüp Başkanı
SÜMEYYE KAPLAN
sumeyyekaplan66@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Uzaktan Eğitimde Motivasyon
Pandemi dolayısıyla her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinin online platformlara taşınması ve
var olan düzenin değişmesi dolayısıyla, özellikle biz öğrencilerde yaşanan motivasyon probleminin bir nebze olsun önüne geçebilme ihtimali bu etkinliği tasarlamamıza vesile oldu.
Sosyal mecra üzerinde bizleri takip eden takipçilerimiz ve bilhassa üyelerimizin de talebiyle
kıymetli hocamız Dr. Faruk Öndağ ile instagram üzerinden gerçekleştirilen bu canlı yayında;
“Uzaktan eğitim sürecinde motivasyonumuzu nasıl sağlarız, insanoğlu böyle zor süreçlerde
psikolojik sıhhatini nasıl koruyabilir ve yapması gereken işlerde kendine nasıl motivasyon
sağlayabilir, biz psikolojik danışmanlar ve psikolojik danışman adayları olarak böyle süreçlerde nasıl bir yol izlemeliyiz?” soruları üzerinde duruldu.
Psikoloji ve İrfan Kulübü İrfan Akademi
Psikoloji ve İrfan Kulübü bünyesinde kıymetli hocamız Nesrullah Okan önderliğinde düzenlediğimiz ve bu yıl üçüncüsünü online olarak gerçekleştirilen “İrfan Akademi” de “Lisansta öğrendiğim bana yetmez!” diyen arkadaşlarımızla buluştuk. İrfan Akademi; akademik
anlamda kendini geliştirmeye lisans düzeyinde başlamak isteyen arkadaşlarımıza özel olarak,
tartışma, eleştirel düşünme, araştırma yapma becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi
anlamında Psikoloji ve İrfan Kulübü’nün önemli bir ayağı olarak yeni dönem etkinliklerimiz
içerisinde yer almaktadır. İki haftada bir “Zoom Online Toplantı Linki” aracılığıyla gerçekleşecek olan toplantılarımızda Dr. Nesrullah Okan’ın ve koordinatörlerimizin planlamaları
doğrultusunda münazaralar, kitap ve film tahlilleri, makale okumaları yapılacaktır. İrfan
Akademi’de bu ay 6 Ocak 2021 ve 20 Ocak 2021 tarihlerinde toplanıldı. Bu toplantılarda
çeşitli nitel ve nicel araştırma türleri örnekler üzerinden incelendi. Ardından katılımcıların
kendilerine birer araştırma konusu belirlemeleri istendi. Bu araştırma konusunun nicel mi
yoksa nitel mi olacağına karar verildi ve katılımcılarımız tarafından kendi konularının türüne göre hocamızın yönlendirmeleri doğrultusunda araştırmalara başlandı.
Psikoloji ve İrfan Kulübü Vaka Akademisi
Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen vaka akademisi, Dr. Derya
Eryiğit tarafından yönetildi. Kıymetli hocamızın yönetiminde “Zoom Online Toplantı Linki”
aracılığıyla ayda bir kere toplanılacak ve her toplantıda 1 vaka analiz edilecektir. 10 Ocak
2021 tarihinde ele alınan vakada; “Evli bir adamla ilişkisi olması ve adamın eşinden boşanma vaadini gerçekleştirmemesi nedeni ile ilişkiye dair kararsızlıklar yaşayan 28 yaşındaki bir
kadının terapi sürecinde nasıl bir psikolojik danışma süreci uygulanır, nasıl müdahalelerde
bulunulabilir başlıkları üzerinde duruldu.”
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İrfan Söyleşileri-2 “İdeal Eğitimci Özellikleri: Değerler ve Bağlamlar”
Psikoloji ve İrfan Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “İrfan Söyleşileri” etkinliğimiz, her ay farklı bir hocamızın katılımıyla “Zoom Online Toplantı Linki” aracılığıyla
yapılacaktır. Etkinlikteki hedeflerimiz; ismimizin de bir parçası olan İrfan ile neyi kastettiğimizi anlatmak “İrfan nedir?” ile merak edilenlere ışık tutabilmek, bu kelimeyi bir kavramdan
fazlası olarak inceleyebilmek, farklı bakış açıları ile hayatımızdaki ve ruhumuzdaki konumunu göstermektir. Bu söyleşiler vasıtasıyla bu kıymetli sıfatın mahiyeti anlaşılmaya, değeri bir
nebze olsun bilinmeye çalışılacaktır. Söyleşilerimizin ikincisi 22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi; Kıymetli Mustafa Otrar hocamızın anlatımıyla “İdeal Eğitimci Özellikleri: Değerler
ve Bağlamlar” konusu üzerinde duruldu.

SATRANÇ KULÜBÜ
Fen Edebiyat Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi Satranç Kulübü, üniversitemiz bünyesindeki satranç severleri bir araya getirerek satranç sporunu paylaşmayı amaçlar. Marmara üniversitesi satranç kulübü olarak gayelerimiz; kilometre taşlarını çalışma , analiz,
öngörü ve psikolojik stabilitenin olduğu satranç sporunu üniversitemiz bünyesinde yaygınlaştırmak, hiç satranç ile tanışmamış arkadaşlarımızı tanıştırmak,
hali hazırda satranca gönül vermiş arkadaşlarımız ile ileri seviye çalışmalar
yapmak, üniversitemizi temsil edecek ileri seviye sporcuları seçmek ve onları

ETKİNLİKLER
Marmara Üniversitesi satranç turnuvası
Üniversitemizdeki satranç oynamak isteyen öğrencilerin turnuvaya katılarak hem sosyalleşmesini hem de satranç ile aralarındaki bağın güçlü kalması
amaçlanmıştır. Turnuvanın yapılma hedefi oynayan oyuncuların antrenman
yapması ve satranca ilgisi olan kişileri birleştirmektir. Etkinliğin hedef kitlesi
Marmara üniversitesindeki satranca ilgi duyan ve öğrenmek isteyen tüm öğrencileri kapsamaktadır. Program 15.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Im Deniz Özen ile Satranç Üzerine Sohbet
Sporcu Deniz Özen’in öğrencilerimize satranç alanında kendilerini geliştirmeleri için gerekli pratik yolları gösterdiği program, 24.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Ayşe Füsun NURCAN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Süleyman Serdar
PAZARLIOĞLU

Kulüp Başkanı
BERKAY ULAŞ
berkayulas9@gmail.com
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SEÇKİN HUKUK KULÜBÜ
Hukuk Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Kulüp olarak; derslerde kapsamlı olarak öğrendiğimiz teorik bilgilerin pratik
hayattaki uygulamalarına ilişkin üyelerimizi geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu
amacımıza yönelirken üyelerimizin katılımlarıyla düzenleyeceğimiz geziler,
konferanslar, toplantılar bize eşlik edecek. Bizler ne kadar hukuki başlık ve
içerikli bir kulüp kurmuş olsak da hukuk eğitimi alıyor ya da almıyor olsun
hukukla ilgilenmek isteyip hukuki faaliyetlerde bulunmak isteyen herkesi üye
olarak kulübümüzde görmek istiyoruz.

ETKİNLİKLER
Sınavlara Nasıl Çalışılmalı?
Fakültemize bu yıl başlayan 1. sınıf öğrencileri başta olmak üzere fakültemizin
tüm öğrencilerini kapsayacak şekilde sınavlara nasıl hazırlanılması gerektiği,
akademik dilin nasıl öğrenileceği, hukuk fakültesinin nasıl daha verimli hale
getirilebileceği gibi konular hakkında danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Şule
Şahin Ceylan ile sohbet havasında planlanan etkinlik 22.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı

Dr.Öğr. Üyesi Şule ŞAHİN CEYLAN

109

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Gizem GÖZÜBÜYÜK
SAYIM

Kulüp Başkanı
MEHMET DEMİRKOL
mehmetdemirkol@outlook.com.tr

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

Atatürk Eğitim Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Prof.Dr. Zeynep GÜREL

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör.Dr. Salim SÜNER

Kulüp Başkanı
İREM BİLLİK
irembillik26@gmail.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Temel İlkyardım Bilinçlendirme Eğitimi
Acil durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden
ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk etkili ve en uygun
müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve becerinin kazanılması doğrultusunda
16/01/2021 tarihinde online ortamda, Sivil Savunma Kulübü üyelerine yönelik
Toplumsal Afet Derneği eğitmeni Rezzak Elazat tarafından Temel İlkyardım Bilinçlendirme Eğitimi gerçekleştirildi.
Yangın Eğitimi
Üniversitemizdeki öğrencilere yönelik, yangınların çıkma sebepleri, temel yangın
türlerine uygun olan söndürme ve nasıl müdahale edilmesi gerektiği , portatif
yangın söndürücülerin bilinçli olarak nasıl kullanılacakları, ateş ve dumana karşı
hareket tarzları, bina tahliyesi ve karşılaşabilecekleri yangın olaylarında nasıl
davranılacağı gibi beceriler öğretilmesi için Toplumsal Afet Derneği eğitmeni
Rezzak Elazat tarafından 17/01/2021 tarihinde online ortamda Yangın eğitimi
gerçekleştirildi. Eğitimin kitlesi için, belli bir sorumluluk bilincine gelmiş kişilerde yangınların oluşmasını veya büyümesini önleyecek bilinçli kişiler kazanılması
hedeflenmiştir.
Deprem ve Hayvan İlişkisi
Geniş bir alanda yaşayan hayvanların çoğunda, aniden ortaya çıkan garip davranışların deneyimli kişiler tarafından gözlenmesi ve jeofizikçilerin bu verileri
deprem öncesi yaşanan diğer doğa olayları ile değerlendirmesi sonucunda deprem oluşacağına dair bulgular çoğalmış olacaktır.b Bu kapsamda hayvanların
gerçekten depremi hissettikleri veya hissetmediklerini öğrenmek amacı doğrultusunda kulüp üyelerimiz ile 20/01/2021 tarihinde online ortamda konuğumuz
Lucidolea yazarı İdil Salihoğlu ile bir sohbet gerçekleştirildi. Sohbette geçmişte
ve günümüzde yaşanan depremlerden önce hayvanlar hisseder mi ? Havyanlar
üzerine depremi hissettiklerine dair yüklenen sorumlulukların kaldırılması için
nasıl çalışmalar yapılabilir ? Düşünceleri üzerinde duruldu.
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TEKNİK ELEMANLAR KULÜBÜ

Teknoloji Fakültesi

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

ETKİNLİKLER
Elektrikli ve Otonom Araçlar
Otomotiv endüstrisin devrim niteliğinde bir dönüşümün eşiğinde olduğu bu
süreçte, batarya teknolojisin önemi, kullanılan batarya türü, kapasitesi ve garantisi hakkında genel bilgilendirme. Elektrikli otomobil motorlarının çalışma
prensibi nedir? İçten yanmalı motorlar elektrikli motorlara göre daha mı avantajlı? Gibi sorulara cevap aradığımız konferans sunumu,16.01.2021 tarihinde
gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

Kulüp Danışman Yardımcısı
Arş.Gör. Abdullah BAL

Kulüp Başkanı
ÜSAME EMREBAŞ
usame.emrebas@gmail.com
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TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ (TURKMSIC) KULÜBÜ
Tıp Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı
Topluluğun amacı üyeleri aracılığı ile topluma ve Marmara Üniversitesi Tıp
fakültesindeki öğrencilere şunları kazandırmaktır: a) Tıp öğrencilerine bilgi ve
becerilerini toplum yararına kullanmayı teşvik etmek b) Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesindeki öğrencilerin sağlık, eğitim ve bilim konularında tartışmaları
için bir forum oluşturmak, bu tartışmalar için forum oluşturmak, bu tartışmalardan çözümlere varmak ve çözümleri toplum yararına kullanmayı teşvik
etmektir.

ETKİNLİKLER
Yılbaşı Kararlarımı Nasıl Tutarım Eğitimleri Serisi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Zaman yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik program
04.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Hasan Raci YANANLI
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Seyhan HIDIROĞLU

Kulüp Başkanı
ARAL TAKTAK
araltaktakk@gmail.com

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
Teknoloji Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Metin YÜKSEK

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Erhan SANCAK

Kulüp Başkanı
EREN KASAPOĞLU
eren_kasapoglu38@icloud.com
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AYLIK ETKİNLİK BÜLTENİ

ETKİNLİKLER
Tekstilde Kariyer Günleri
Bu etkinliğin amacı, bölümümüzden mezun olmuş kişilerle öğrencilerimizi buluşturarak bir sohbet havasında deneyimlerini ve iş tecrübelerini bizlerle paylaşmalarını
sağlamaktır. Hedef kitle, Türkiye genelindeki tüm tekstil mühendisliği öğrencileridir.
Tekstil mühendisliği öğrencilerinin gelecek ile ilgili düşünceleri, kaygıları ve kariyer
hayatı ile ilgili sorularının ele alındığı söyleşimizde katılan öğrencilere sektörde çalışan mezunlarımız deneyimlerini aktardığı program, 06.01.2021-07.01.2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

T’More Web Semineri
T’More adını verdiğimiz web seminerleri serimizin ikincisinde Türkiye’nin ilk Tekstil
Mühendisliği mezunlarından Gür Celal Gülenç’in mesleki deneyimlerini, yurtdışı
tecrübelerini ve uzmanlaştığı denim kumaşlarla ilgili bilgilerini bizlerle paylaşmasını
hedefledik. Öncelikle kendi bölümümüz öğrencilerinin, sonra da diğer üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümü öğrencilerinin katılımının hedeflendiği program,
13.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

İşçi Değil Çocuk Geleceğini Koru
Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (IChıld) ile birlikte Dünya ve Türkiye’deki çocuk işçilerin mevcut durumunun değerlendirilmesi, bu konuda dikkat çekilerek
farkındalık oturumu oluşturulması etkinliğin başlıca amacıdır. Yanı sıra etkinliğimizin başka hedefi, çocuk işçiliği üzerine dinleyicileri bilinçlendirmektir. Etkinliğimizin hedef kitlesi başta tekstil mühendisliği öğrencileri olmak üzere bu konuda bilgi
edinmek isteyen kişilerdir. MÜTEKS olarak seminerlerimizde bir farkındalık yaratmak istedik ve bu kapsamda farkındalık seminerleri gerçekleştirmeye karar verdik.
Farkındalık kapsamında ilk konumuz “Çocuk İşçiler” oldu. Program, 19.01.2021
tarihinde gerçekleştirildi.

Bir Yuva Da Bizden
Sponsorumuzdan temin ettiğimiz kedi evlerini aramızda bölüşerek çeşitli yerlere
yerleştirerek kışın sokak kedileri için soğuktan korunmalarına yönelik bir sosyal
sorumluluk etkinliği gerçekleştirme hedeflenmiştir. Bu hareketimizi gören herkese
örnek olmasını ve sokaktaki dostlarımızı korumaya yönelik harekete geçmelerini
sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar gerçekleştirdiğimiz program,
26.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ
Siyasal Bilgiler Fakültesi

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

Kulüp Danışmanı
Doç.Dr. Erhan DOĞAN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Zuhal MERT UZUNER

Kulüp Başkanı
EMİRHAN YILMAZ
emirhanfb61@gmail.com
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ETKİNLİKLER
Art of Diplomacy- T.C. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Emekli
Büyükelçi Hasan Göğüş
Fakültemizin öğrencilerinin kariyer planlamasından ilk sırada yer alan diplomatlığı daha yakından tanımaları ve bilgi sahibi olmaları kapsamında düzenlediği Art of
Diplomacy, kulübümüzün uzun yıllardır devam ettirdiği etkinlik serilerindendir. İki
ayrı tarihte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile öğrencilerimiz halen görevde olan büyükelçimizin bakış açısı hem de emekli büyükelçimizin bakışlarını tecrübe etme fırsatı
bulmuştur.
Kariyer Planlama ve Etkili Kariyer Yönetimi- Serkan Uygur
Fakültemizdeki öğrencilerin mezun olduktan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusundaki endişelerini gidermek için bu konuda danışmanlık hizmeti veren Serkan Uygur
ile etkinlik düzenledik. Bu çerçevede ne gibi durumların bizi beklediği ve bu durumlar
karşısında neler yapabileceğimiz üzerine karşılıklı sohbet gerçekleştirdik.
Türkiye’nin Deniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan- Cem Gürdeniz
21.yüzyılda denizlerin öneminin daha da ortaya çıkması ve denizlerde bulunan yeraltı kaynaklarından faydalanma eğilimi Türkiye’yi ve bulunduğu bölge olan Akdeniz’i
derinden etkilemiştir. Bu kapsamda “Mavi Vatan” kavramanın fikir babası olan Emekli
Tümamiral Cem Gürdeniz ile bu konuda bir konferans düzenledik. Konferansta, Türkiye için denizlerin ve denizciliğin önemi üzerine konuşurken Doğu Akdeniz ve Ege’de
ne gibi problemlerin çıkacağı hususunda fikir alışverişinde bulunduk.
Kitap Analiz II- İnsanın Hikayesi
Bu etkinlik serimizde fakültemizin değerli hocalarının öğrencilere kaynak olarak belirttikleri kitaplar başta olmak üzere alanımızla ilgili önemli kitaplar üzerine öğrenci
arkadaşlarımızla birlikte karşılıklı analizler yapıyoruz. Bu serimizin ilk kitabı “İnsanın
Hikayesi” adlı dünya tarihini anlatan kitabı analiz etmekti. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile herkes kendi fikrini farklı bakış açıları ile mukayese etme imkanı
buldu.
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UMAY SAĞLIK KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

Sağlık bölümü öğrencilerinin; Multidisipliner olarak aldığı eğitimin sahada
insanlarla karşılaştırmalı olarak yardımcı olması, kendi mesleki deneyime saygılarını toplumsal olarak uygulamasına fırsat vermesi, duyarlılık ve toplumsal
bilincin kazanılması ve tüm bunları sertifika ile desteklemeyi amaçlayan bir
kulüptür. Genel anlamda; Sosyal sorumluluk, Toplum sağlığı, Kişisel gelişim,
Topluma hizmet için ortak çalışma platformu oluşturabilmektir.

ETKİNLİKLER
Pandemi ve Beslenme
Etkinliğimiz, öğrencilerimizin pandemi
sürecinde beslenme konusunda bilgilendirilmesi, merak ettiklerine cevap bulmaları,
stres ve korkuyu yaşadığımız bu dönemin
beslenmeye etkisi ve yardımcı olacak hususlar konusunda sohbet amaçlı planlanmıştır.
Bu süreçte okuldan uzak kalıp eğitimlerine
online olarak devam eden öğrencilerimizin
duygusal yeme problemlerine karşı yaşadıkları sorunlara da yardımcı olması amaçlanmıştır. Öğrencilerin sorularına cevap
bulacağı bir sohbet 20.01.2021 tarihide
gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Zümrüt BİLGİN

Kulüp Danışman Yardımcısı
Doç.Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL

Kulüp Başkanı
ESRA ERDEM
esraerdm.14@gmail.com
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SAĞLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİMİ KULÜBÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kulüp Faaliyet Amacı

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

ETKİNLİKLER
Sağlıklı Sohbetler
Sağlık sektöründe yer alan kişilerin deneyimlerini öğrencilere aktararak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan ‘’Sağlıklı
Sohbetler’’ temasının ikinci etkinliğie İstanbul
Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Aslan konuk oldu. İki oturum şeklinde
gerçekleştirilen söyleşide konuğun akademik
hayatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik
07.01.2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Kulüp Danışmanı
Dr.Öğr. Üyesi Ramazan Özgür ÇATAR
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Kulüp Danışman Yardımcısı
Kulüp Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Nur ŞİŞMAN KİTAPÇI İREM KOCA
ekoca1907@hotmail.com
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