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Atatürkçü Düşünce
Kulübü

• 29 Ekim 2017 tarihinde Bağdat Caddesinde düzenlenen
Cumhuriyet yürüyüşüne 90 kişilik bir grup olarak katıldılar.
Tüm kulüplerimiz de bu etkinliğe destek verdi. Etkinlikte
caddedeki en büyük Türk bayrağını açarak çok ilgi çektiler.
• 18-19 Mart 2018 tarihlerinde Çanakkale’de anma etkinliği
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 39 kişi katıldı.
• 19 Mayıs 2018 tarihinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı Balosu etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinliğe
yaklaşık 800 kişi katıldı.

Bisikletliler Kulübü

• 27 Ekim 2017 tarihinde “İki Pedal Bir Can” isimli etkinliği
Türk Kızılayı Kulübü ile ortak olarak gerçekleştirdiler.
Etkinlik kapsamında Şile kampüsünden çıkan 21 bisikletli
öğrencimiz Türk Kızılayı Çekmeköy Kan Bağışı Merkezi’ne
kadar 48km pedal çevirdiler. Kafileye bir ambulans, bir
otobüs, bir romörk ve jandarma eşlik etti. Kan bağış
merkezinde yenen yemekten sonra kampüse geri dönüldü.
• 7 Nisan 2018 tarihinde “Hava Bisiklete Döndü” isimli kahvaltı
etkinliğini 35 kişinin katılımıyla Şile’de gerçekleştirdiler.

Biyomedikal Kulübü

• 18 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını düzenlediler.
Toplantıya 37 kişi katıldı.
• 2 Kasım 2017 tarihinde tanışma yemeği düzenlediler.
Etkinliğe 40 kişi katıldı.

Dans Klübü

• 3 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantıları ve ilk çalışmalarını
AMF Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirdiler. Kulübe yeni
katılan öğrencilere ufak bir koreografi göstererek yarışma
düzenlediler ve kazanana “abur-cubur kutusu” hediye ettiler.
• 9 Ekim 2017 tarihinde dans derslerine başladılar. Eğitmenleri
çalışmaya başlayana kadar, yeni gelen öğrencilere temel
bilgileri verebilmek adına ekim ayı boyunca tecrübeli
öğrencilerimiz eşliğinde haftada dört gün çalışmalarına
devam ettiler.
• 25 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeklerini gerçekleştirdiler.
Yaklaşık 90 kişinin katıldığı yemekte Latin müzikleri ile dans
ettiler.
• 29 Ekim 2017 tarihinde Erenköy Işık Okulları’nın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda Bachata dansı ile 4
çift olarak sahne aldılar.
• Kasım ayı boyunca her Pazartesi, Salı Çarşamba
ve Perşembe günleri çalışmalarına devam ettiler.
Çalışmaları tecrübeli öğrencilerimizin yönlendirmeleriyle
gerçekleştirdiler.
• 15 Kasım 2017 tarihinde Şile Fusha’da Latin Gecesi
etkinliğini düzenlediler. Etkinliğe 70 kişi katıldı.
• 21 Kasım 2017 tarihinde yılsonunda yapılacak olan
festivalimiz için gösteri grubu seçmelerini gerçekleştirdiler.
Bu tarihten itibaren gösteri grupları Pazartesi ve Salı
günleri, diğer gruplar ise Çarşamba ve Perşembe günleri
çalışmalarını sürdürdüler.
• Aralık ayı boyunca her Pazartesi, Salı Çarşamba
ve Perşembe günleri çalışmalarına devam ettiler.
Çalışmaları tecrübeli öğrencilerimizin yönlendirmeleriyle
gerçekleştirdiler.

• Ocak ayı boyunca öğrencilerimizin uygunluk durumuna
göre çalışmalarına devam ettiler. Çalışmaları tecrübeli
öğrencilerimizin yönlendirmeleriyle gerçekleştirdiler.
• Şubat ayı boyunca her Pazartesi ve Salı günü eğitmenleri
eşliğinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise tecrübeli
öğrencilerimizin yönlendirmeleriyle çalışmalarını
gerçekleştirdiler.
• 7-11 Şubat 2018 tarihleri arasında Şile kampüsünde Dans
Kampı düzenlediler. Eğitmenler eşliğinde düzenlenen bu
kampa 20 kişi katıldı.
• Mart ayı boyunca her Pazartesi ve Salı günü eğitmenleri
eşliğinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise tecrübeli
öğrencilerimizin yönlendirmeleriyle çalışmalarını
gerçekleştirdiler.
• Nisan ayı boyunca her Pazartesi ve Salı günü eğitmenleri
eşliğinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise tecrübeli
öğrencilerimizin yönlendirmeleriyle çalışmalarını
gerçekleştirdiler.
• 22 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Üniversiteler Spor
Federasyonu’nun Doğuş Üniversitesi’nde düzenlediği
Üniversitelerarası Dans Yarışması’nda üniversitemizi temsil
ettiler.
• 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde, yaklaşık 15 üniversite
grubunun katılımıyla Işık Üniversitesi Dans Festivali’ni
gerçekleştirdiler. Her iki günde de Oditoryum’da 350-400
seyirci etkinliği izledi.
• 29 Nisan 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Dans

Festivali’ne katıldılar.
• 30 Nisan 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Dans
Festivali’ne katıldılar.
• 2 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Dans Festivali’ne
katıldılar.
• 4 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Dans
Festivali’ne katıldılar.
• 7 Mayıs 2018 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Dans Festivali’ne
katıldılar.
• 8 Mayıs 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi Dans Festivali’ne
katıldılar.
• 9 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Dans
Festivali’ne katıldılar.
• 10 Mayıs 2018 tarihinde Koç Üniversitesi Dans Festivali’ne
katıldılar.
• 11 Mayıs 2018 tarihinde Doğuş Üniversitesi Dans Festivali’ne
katıldılar.

Endüstri Mühendisliği
Kulübü

• 4 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını düzenlediler.
Etkinliğe 18 kişi katıldı.
• 10 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeklerini “Chill&Meet” adı
altında gerçekleştirdiler. Yemeğe 35 kişi katıldı.
• 1-3 Aralık 2017 tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nde
düzenlenen Business Trip adlı etkinliğe 20 kişilik bir katılım
sağladılar.

Folklor Kulübü

• 5 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını gerçekleştirdiler
ve yeni başlayan üyelere Artvin yöresi çalışmaları yaptırarak
yeni yılın çalışmalarına başladılar. Toplantıda ayrıca geçen yıl
üniversitemizde düzenledikleri festivalin ve katıldıkları diğer
okulların festivallerin videolarımı izlettiler. Kulüp eğitmenimiz
Deniz Danış da ilk toplantıda öğrencilerimize eşlik etti.
Toplantıya 50 kişi katıldı.
• 11 Ekim 2017 tarihinde kulüp eğitmenimiz Deniz Danış
eşliğinde çalışmalarına başladılar ve ekim ayı boyunca her
Çarşamba ve Perşembe günü çalışmalarını sürdürdüler.
• 25 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeklerini gerçekleştirdiler.
30 kişinin katıldığı yemekte İzmir, Karadeniz yöresinden
horon ve Zeybek oyunları oynandı.
• 29 Ekim 2017 tarihinde FMV Işık Okulları Ispartakule
Kampüsü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. Yıl
dönümünü Atatürk’ün ”Modern dünyanın dansı valsten
sonra şimdi bizim de mükemmel bir dansımız var.” dediği
cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan Zeybek oyununu
sahnelediler. Gösteri öğrenciler ve veliler tarafından büyük
bir beğeni ile izlendi.
• Kasım ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günü kulüp
eğitmenimiz Deniz Danış eşliğinde Van, Artvin, Kastamonu
ve İzmir yörelerinin dans çalışmalarını sürdürdüler.
• 10 Kasım 2017 tarihinde Şile kampüsü Oditoryum’da
gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma töreninde Zeybek gösterisini
sergilediler. Koreografi güne özel olarak çalışıldı ve Atatürk’e
özel sahneler eklendi.
• Aralık ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günü kulüp
eğitmenimiz Deniz Danış eşliğinde Van, Artvin, Kastamonu
ve İzmir yörelerinin dans çalışmalarını sürdürdüler.
• Ocak ayı boyunca öğrencilerimizin uygunluk durumuna
göre kulüp eğitmenimiz Deniz Danış eşliğinde Van, Artvin,
Kastamonu ve İzmir yörelerinin dans çalışmalarını sürdürdüler.

• Şubat ayı boyunca öğrencilerimizin uygunluk durumuna
göre kulüp eğitmenimiz Deniz Danış eşliğinde Van,
Artvin, Kastamonu ve İzmir yörelerinin dans çalışmalarını
sürdürdüler.
• 26 Şubat 2018 tarihinde Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün Şile
Fusha’da düzenlediği kulüp yemeğinde Zeybek gösterisiyle
sahne aldılar.
• Mart ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günleri kulüp
eğitmenimiz Deniz Danış eşliğinde Van, Artvin, Kastamonu
ve İzmir yörelerinin dans çalışmalarını sürdürdüler.
• Nisan ayı boyunca her Çarşamba ve Perşembe günleri kulüp
eğitmenimiz Deniz Danış eşliğinde Van, Artvin, Kastamonu
ve İzmir yörelerinin dans çalışmalarını sürdürdüler.
• 2 Mayıs 2018 tarihinde 4 üniversite ekibi ve 4 özel ekibin
katılımıyla Işık Üniversitesi 4. Halk Dansları Festivali’ni
Şile Kampüsünde bulunan Oditoryum’da gerçekleştirdiler.
Etkinliğe yaklaşık 120 dansçı katılırken, 450-500 izleyici ile
salon tam olarak dolduruldu.

Fotoğrafçılık Kulübü

• 23 Eylül 2017 tarihinde, Kefken-Kerpe bölgesinde fotoğraf
çekimi etkinliği düzenlediler. Etkinliğe üniversite dışından
katılanlarla birlikte toplamda 27 kişi katıldı. Fotoğrafçılık
Kulübümüz sosyal medya hesapları sayesinde çok geniş bir
kitleye ulaşabiliyor.
• 23 Eylül 2017 tarihinde, “Gece Vardiyası” etkinliğini
düzenlediler. Gündüz etkinliğinin dönüşünde gece Üsküdar
Vapur İskelesinde buluşarak, “Üsküdar-Kadıköy-ModaKalamış-Fenerbahçe” güzergahında sabaha kadar fotoğraf
çekimi yaptılar. Etkinliğe 40 kişi katıldı.
• 30 Eylül 2017 tarihinde, Halkalı Meydanında “Aşura”
etkinliğini fotoğrafladılar. Etkinliğe, kulübümüzün
etkinliklerine zaman zaman sponsor olan Safarİstanbul
fotoğraf grubu da katıldı.
• 11 Ekim 2017 tarihinde “Canon Türkiye” sponsorluğunda
alınan hediyelerin dağıtımını gerçekleştirmek için bir toplantı
düzenlediler. Etkinliğe 45 kişi katıldı.
• 15 Ekim 2017 tarihinde Fujifilm sponsorluğunda doğru
makine kullanımı, temel fotoğrafçılık eğitimi ve model
çekimi hakkında eğitim ve ardından tüm katılımcılara
ücretsiz sağlanan makinalarla fotoğraf çekimi etkinliği
gerçekleştirdiler. 47 kişinin katıldığı etkinlik Karaköy’de
düzenlendi.
• 22 Ekim 2017 tarihinde, Fener-Balat bölgesinde tarihi
dokuları fotoğraflama ve model çekimi etkinliği düzenlediler.
Etkinliğe 78 kişi katıldı.

• 26 Ekim 2017 tarihinde kulüp yemeği düzenlediler. Etkinliğe
22 kişi katıldı.
• 28 Ekim 2017 tarihinde Yedigöller-Gölcük Gölü bölgesine
iki araçla gidildi. Doğa fotoğrafçılığı, uzun pozlama tekniği
ve model eğitimi ücretsiz sağlanan eğitmenler tarafından
verildi. Aynı zamanda 29 Ekim kutlandı ve fotoğraf çekimi
yapıldı. Etkinliğe 54 kişi katıldı.
• 12 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Maratonu’nu
fotoğrafladılar. Etkinliğe 30-35 kişi katıldı.
• 18 Kasım 2017 tarihinde, Atatürk Arboretumunda şehir içi
fotoğraflama etkinliği düzenlediler. Etkinliğe 75 kişi katıldı.
• 21 Kasım 2017 tarihinde Kulüp Odasında fotoğraf okuma
eğitimi gerçekleştirdiler. Etkinliğe 12 kişi katıldı.
• 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde Safranbolu-Cam TerasAmasra bölgesine şehir dışı konaklamalı fotoğraf etkinliği
düzenlendi. Tarihi bölgelerin ve evlerin fotoğraflandığı bu
etkinliğe 46 kişi katıldı.
• 28 Kasım 2017 tarihinde Kulüp Odasında Safranbolu
etkinliğinde çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi yapıldı.
Etkinliğe 18 kişi katıldı.
• 16 Aralık 2017 tarihinde Gölyazı-Cumalıkızık-Saitabat
bölgesine şehir dışı fotoğraf etkinliği düzenlendi. Tarihi
bölgelerin ve evlerin fotoğraflandığı bu etkinliğe 56 kşi
katıldı.

• 23 Aralık 2017 tarihinde Cankurtaran-Çatladıkapı-AhırkapıKadırga bölgesine şehir içi fotoğraf etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe 44 kişi katıldı.
• 21 Ocak 2018 tarihinde Küçükçekmece Gölü ve çevresinde
şehir içi fotoğraf etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 34 kişi katıldı.
• 28 Ocak 2018 tarihinde Edirne bölgesine şehir dışı tarihi
bölgeleri fotoğraflama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 27 kişi
katıldı.
• 1 Şubat 2018 tarihinde Arnavutköy-Bebek bölgesinde şehir
içi mimari yapıları fotoğraflama eğitimi ve model eğitimini
kapsayan bir etkinlik gerçekleştirdiler. Etkinliğe 35 kişi
katıldı.
• 24 Şubat 2018 tarihinde Üsküdar-Kuzguncuk bölgesinde
şehir içi mimari çekim, model çekim, makro çekim ve
yansıma teknikleri üzerine eğitimleri kapsayan bir etkinlik
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 43 kişi katıldı.
• 28 Şubat 2018 tarihinde, Kulüp Odasında ÜsküdarKuzguncuk etkinliğinde çekilen fotoğrafların
değerlendirmesini yaptılar. Etkinliğe 9 kişi katıldı.
• 3 Mart 2018 tarihinde Eskişehir bölgesinde şehir dışı
fotoğrafçılık etkinliği gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte
öğrencilerimize eğitmenler tarafından uzun pozlama, mimari
çekim, makro çekim, panorama ve model çekim teknikleri
hakkında eğitim verildi. Etkinliğe 42 kişi katıldı.

• 17 Mart 2018 tarihinde Şile-Ağva bölgesinde şehir
içi fotoğrafçılık etkinliği düzenlediler. Bu etkinlikte
öğrencilerimize eğitmenler tarafından mimari çekim, makro
çekim, panorama ve model çekim teknikleri hakkında eğitim
verildi. Etkinliğe 38 kişi katıldı.
• 6 Nisan 2018 tarihinde Emirgan Lale Festivali’ni
fotoğraflamak üzere bir etkinlik gerçekleştirdiler. Bu
etkinlikte mimari çekim, makro çekim, panorama ve model
çekim teknikleri hakkında ücretsiz eğitim aldılar ve etkinliğe
36 kişi katıldı.
• 2 Haziran 2018 tarihinde Küçükçekmece bölgesinde bir
etkinlik gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte kurgu fotoğrafları
çalışmaları yaptılar ve hareketli nesne çekimi teknikleri
hakkında ücretsiz eğitim aldılar. Etkinliğe 45 kişi katıldı.
• 9 Haziran 2018 tarihinde yılda bir kez gerçekleştirdikleri
Gece Vardiyası etkinliğini gerçekleştirdiler. Karaköy vapur
iskelesinde başlayan etkinlik, Sultanahmet Meydanı’nda
devam etti ve Süleymaniye Camii’nde güneşin doğuşunun
fotoğraflanmasıyla sona erdi. Etkinliğe 33 kişi katıldı.
• Haziran ayı boyunca Prof. Dr. İsmail Avcı eşliğinde
yılsonu sergisi için fotoğraf seçimleri yapıldı ve baskıları
hazırlandı. Sergi alanının uygun olmaması sebebiyle sergi
gerçekleştirilemedi ve ileri bir tarihe ertelendi.
• 14-15 Temmuz 2018 tarihinde Ayvalık-Cunda Adası
bölgesine bir etkinlik gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte su altı
fotoğrafçılığı, uzun pozlama teknikleri çalışmaları yaptılar ve
ücretsiz eğitim aldılar. Etkinliğe 46 kişi katıldı.

• 4 Ağustos 2018 tarihinde Cankurtaran, Çatladıkapı, Küçük
Ayasofya, Kadırga, Gedikpaşa, Beyazıt, Süleymaniye
bölgelerine bir etkinlik gerçekleştirdiler. Bu etkinlikte mimari
çekimler, gün batımı ve portre çekimler üzerine çalışmalar
yaptılar. Etkinliğe 50 kişi katıldı.
• 11 Ağustos 2018 tarihinde Tekirdağ iline bağlı Uçmakdere,
Mürefte ve Şarköy ilçelerine bir etkinlik düzenlediler. Etkinliğe
27 kişi katıldı.

Hayvanseverler Kulübü

• 3 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantısı yapıldı ve
sonrasınra barınak ziyaret edildi. Toplantıya 62 kişi katıldı.
• 4 Ekim 2017 tarihinde Hayvanları Koruma Günü sebebiyle
DMF ve SFL binalarında stant açıldı ve kendi hazırladıkları
kitap ayraçlarını satarak kampüs içindeki hayvanların
tedavisi için bütçe oluşturuldu.
• 6 Ekim 2017 tarihinde SFL binasının orada tekme atılmış
olan bir kedinin tedavisi yaptırıldı.
• 9 Ekim 2017 tarihinde SFL binasının çevresindeki kedilerin
iç-dış parazit ilaçlaması yapıldı.
• 10 Ekim 2017 tarihinde gözünde enfeksiyon olan bir kedi
veterinere götürüldü ve operasyonla gözü alındı.
• 14 Ekim 2017 tarihinde Sosyal Merkez binasının orada tekme
atılmış olan bir kedinin tedavisi yaptırıldı fakat kurtarılamadı.
• 17 Ekim 2017 tarihinde LMF binasının orada araba çarpmış
olan bir kedinin tedavisi yaptırıldı fakat kurtarılamadı.
• 19 Ekim 2017 tarihinde gözlerinde enfeksiyon olan bir yavru
kedinin tedavisi yaptırıldı ve kedi yuvalandırıldı.
• 21 Ekim 2017 tarihinde otobanda tüfekle yaralanmış
ve iki bacağı araba çarpması sonucu kırılmış bir köpek
bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü
ile ortak bir yardım kampanyası başlatıldı. DMF ve SFL
binalarında da stant açıldı ve sosyal medyadan duyuruldu.
4.000TL tutarındaki ameliyat ücreti toplandı fakat köpek
ameliyat edilmesine rağmen saçmaların kanını zehirlemesi
sonucunda hayatını kaybetti.
• 25 Ekim 2017 tarihinde otobana terk edilmiş bir kedi bulundu
ve sahiplendirildi.
• 2 Kasım 2017 tarihinde araba kazası geçiren Erkan köpek,
üyeler arasında toplanan para ile ameliyat ettirildi.

Işık Üniversitesi
Hayvanseverler Kulübü
• 7 Kasım 2017 tarihinde Kumbaba’da araba kazası geçirmiş
olan bir kedi İstanbul’da veterinere götürüldü. Ayağında
bağ kopması olan kedinin tedavisi gerçekleştirildi ve
sahiplendirmek için çalışmalar başlatıldı.
• 9 Kasım 2017 tarihinde üç yavru kedi sahiplendirildi. Kanadı
yaralı olan bir güvercin tedavi ettirildi. Barınak tadilatı ve yer
değişikliği ile ilgili olarak Destek ve Hizmetler Daire Başkanı
Olcay Günel ile görüşüldü ve proje oluşturulması için keşif
yapıldı.
• 13 Kasım 2017 tarihinde Mimarlık ve Tasarım Kulübü
başkanı Kerem Mert Arslan ile görüşülerek barınak yapımı
için üç ayrı proje oluşturuldu. Gözlerinde enfeksiyon olan bir
kedi için ilaç tedarik edildi ve tedavisine başlandı.
• 20 Kasım 2017 tarihinde, kedi besleme ve barınma
noktalarına konmak üzere 15 adet mama ve su kabı alınması
için sipariş verildi.
• 24 Kasım 2017 tarihinde toplamda 50 kilo kedi ve köpek
maması temin edildi ve görevliler tarafından kampüs için
besleme yapılmaya başlandı.
• 30 Kasım 2017 tarihinde Adore mobilya tarafından ücretsiz
olarak dağıtılan kedi evlerinden 20 adet sipariş edildi. Kargo
ücreti kulüp tarafından karşılandı. Bu evler yalıtım için
straforla kaplandı ve bunların yerleştirilmesi için üniversite
yönetiminin izni bekleniyor.
• 3 Aralık 2017 tarihinde kampüste bulunan iki yavru kedinin
sahiplendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bir hafta arayla
ikisi de sahiplendirildi.
• 5 Aralık 2017 tarihinde hazırlanan acil durum afişleri
kampüste 15 farklı noktaya asıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde
Yapacağın Her Bağış Bir Canın Daha
Hayata Tutunmasını Sağlayacak.
Bağış Yapmak, Onlara Destek Olmak İçin
Standlarımıza Mutlaka Uğrayın.
Tarih : 04/10/2017 Saat: 8.30 - 17.00
Yer: Dmf & Sfl

‘’ Bir Pati’de Sen Tut ‘’
isikhaysev

isikhaysev

• 8 Aralık 2017 tarihinde bir öğrencimizin Çekmeköy’de
bulduğu trafik kazası geçirmiş olan kedi veterinere
götürüldü. Ön bacağında ciddi bir kırık olan kedinin tedavisi
toplanan yardımlarla yapıldı.
• 13 Aralık 2017 tarihinde açılan stantlarda satılan ürünlerden
toplanan parayla 20kg kedi maması, 12 konserve mama ve
15kg köpek maması alınarak, hayvanların beslemesi yapıldı.
• 15 Aralık 2017 tarihinde Adore Mobilya’dan alınan kedi
evlerinin yalıtımı kulüp üyeleri tarafından yapıldı.
• 22 Aralık 2017 tarihinde bir öğretim görevlisinin otobanda
bulduğu bir köpek veterinere götürüldü. Arka bacakta
kaynamış bir kırık ve iç parazit sorunu bulunan köpeğin
tedavisi toplanan yardımlarla yapıldı.
• 24 Aralık 2017 tarihinde Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü
ile birlikte, Ahtapot Gönüllüleri’nin Kurtköy Ormanı’nda 100
Köpek Kulübesi projesine katılım sağladılar. Toplamda 120
kişinin katıldığı etkinlikte 107 adet köpek kulübesi yapıldı.
• 4 Mart 2018 tarihinde turuncu yurtlar önünde sıkışan
bir köpek öğrencilerin uğraşı sonucu kurtarılamayınca,
belediye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı ve tedaviye alındı.
Köpeğin takibi yapıldı ve tedavi sonrası bulunduğu bölgeye
bırakılması sağlandı.
• 7 Mart 2018 tarihinde Üsküdar Belediyesi Veterinerliğinin
sponsorluğu ile alınan iç-dış parazit ilaçları, kampüs içinde
bulunan 23 kedi ve 5 köpeğe uygulandı.
• 11 Mart 2018 tarihinde kampüste bulunan Pointer cinsi
köpeğin yuva bulması için çalışmalar başlatıldı. Veteriner
kontrolünden geçtikten sonra Ehrlichia hastalığı olduğu
öğrenildi ve 28 günlük tedavisi başladı.

• 18 Mart 2018 tarihinde Şile kampüsü Sosyal Merkez
etrafında bulunan 3 kedinin kısırlaştırılması yapıldı ve
alındıkları alana tekrar bırakılması sağlandı. Sosyal
Merkezden alınan bir kedinin göz enfeksiyonu nedeniyle
tedavisi yapıldı.
• 23 Mart 2018 tarihinde Şile’de bulunan nesli tükenmekte
olan Hint Balıkçıl Gölet Kuşu, Orman ve Su İşleri’nin direktifi
ve veteriner kontrolüyle doğaya salındı.
• 25 Mart 2018 tarihinde İstanbul Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Eczacı Odası Yönetim
Kurulu Üyesi ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi
Başkanı’nın katılımıyla gerçekleşen “Ev, Sokak ve Yaban
Hayvanları için E-Reçete Ne Getirir/Ne Götürür?” paneline
yönetim olarak katılım sağlandı.
• 31 Mart 2018 tarihinde Galatasaray Üniversitesi
Hayvanseverler Kulübünün düzenlediği ve gelirinin sokak
hayvanlarına bağışlandığı etkinliğe katılım sağlandı.
• Nisan ayı boyunca kampüste ve civarında bulunan
hayvanların rutin bakımlarını gerçekleştirdiler ve ihtiyaç
duyan hayvanların tedavi edilmesini sağladılar.
• 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Şile kampüsünde bulunan
barınağı yenilediler. Bu çalışma kapsamında kulübeler
onarıldı ve boyandı, yere çimento döküldü ve parmaklıklar
boyandı. Çalışmayı yaklaşık 10-15 öğrencimiz gerçekleştirdi.
• Mayıs ayı boyunca kampüste ve civarında bulunan
hayvanların rutin bakımlarını gerçekleştirdiler ve ihtiyaç
duyan hayvanların tedavi edilmesini sağladılar.
• 18-19 Mayıs 2018 tarihlerinde Müzik Kulübümüzün
düzenlediği MayDay 2018 isimli müzik festivalinde stant
açtılar.

Işıklı Fenerbahçeliler
Kulübü

• 17 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeklerini düzenlediler.
Yemeğe 130 kişi katıldı.
• 18 Ekim 2017 tarihinde Türk Kızılayı Kulübü’nün yemeğine      
6 kişilik bir ekiple destek verdiler.
• 19 Ekim 2017 tarihinde yönetim ekibi ve çalışma grubu
arasında bir halı saha maçı düzenlediler. Etkinliğe 20 kişi
katıldı.
• 22 Ekim 2017 tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe Süper Lig
maçını Balkabaa’nda 80 kişilik bir katılımla izlediler.
• 10 Ocak 2018 tarihinde çalışma grubu ile futbol maçı
yaptılar. Etkinliğe 25 kişi katıldı.
• 20 Ocak 2018 tarihinde Fenerbahçe-Göztepe Süper Lig maçını
Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 30 kişilik bir ekiple izlediler.
• 25 Şubat 2018 tarihinde Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Lig
maçını Balkabaa işletmesinde 45 kişilik bir katılımla izlediler.
• 27 Şubat 2018 tarihinde şehitlerimiz için bir pankart
çalışması gerçekleştirdiler. Etkinlik 40 kişilik bir katılımla
gerçekleştirildi.
• 4 Mart 2018 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Stadı’nda oynanan Akhisar-Fenerbahçe Süper Lig maçını 30
kişilik bir ekiple izlediler.
• 8 Mart 2018 tarihinde üniversitemizdeki çalışan kadınlarımızın
kadınlar gününü kutlamak amacıyla çiçek dağıttılar.
• 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk
projesi kapsamında yenileyecekleri evin ihtiyaçlarını
belirlemek üzere 7 kişilik bir ekiple Gebze’ye gittiler.
• 17 Mart 2018 tarihinde Fenerbahçe-Galatasaray Süper Lig
maçını Balkabaa işletmesinde 40 kişilik bir katılımla izlediler.
• 24 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor Süper Lig
maçını 15 kişilik bir ekiple izlediler.
• 30 Nisan 2018 tarihinde, ÜNİFEB’in tüm üniversiteler için
İzmir’de düzenlediği Bahar Şenliği’ne 15 kişilik bir ekiple
katıldılar.

Işıklı Galatasaraylılar
Kulübü

• 5 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını gerçekleştirdiler.
Toplantıya 53 kişi katıldı.
• 12 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeğini 92 kişilik bir
katılımla gerçekleştirdiler.
• 14 Ekim 2017 tarihinde Konyaspor-Galatasaray Süper Lig
maçını Sosyal Merkezde 23 kişilik katılımla izlediler.
• 22 Ekim 2017 tarihinde Galatasaray-Fenerbahçe Süper Lig
maçını Sosyal Merkezde 52 kişilik katılımla izlediler.
• 29 Ekim 2017 tarihinde Atatürkçü Düşünce Kulübü
tarafından düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü etkinliğine 10
kişilik katılım sağladılar.
• 29 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor-Galatasaray Süper Lig
maçını Şileli Galatasaraylılar ile birlikte Ahmetli Köyünün
daveti üzerine 20 kişilik bir katılımla köyde izlediler.
• 17 Kasım 2017 tarihinde GS Odeabank-L. Paneveyzs Erkek
Basketbol Takımı Süper Kupa maçını Sinan Erdem Spor
Salonu’nda 12 kişilik bir ekiple izlediler.
• 3 Mart 2018 tarihinde oynanan Karabük-Galatasaray Süper
Lig maçını deplasmanda izlemeye 3 kişilik bir ekiple gittiler.
• 11 Mart 2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Konyaspor
Süper Lig maçını TT Arena’da 8 kişilik bir katılımla izlediler.
• 17 Mart 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig maçını 7 kişi maça giderek, 43 kişi ise Sosyal
Merkez’de izledi.
• 25 Mart 2018 tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde
Trabzonspor’a karşı oynanan U17 ve U19 maçlarını izlediler
ve koreografi gösterisi gerçekleştirdiler.

Işıklı Kartallar Kulübü

• 13 Ekim 2017 tarihinde Gençlerbirliği-Beşiktaş Süper Lig
maçını Balkabaa’nda 25 kişilik bir katılımla izlediler.
• 17 Ekim 2017 tarihinde Monaco FC-Beşiktaş UEFA
Şampiyonlar Ligi maçını Balkabaa’nda 50 kişilik bir katılımla
izlediler.
• 23 Ekim 2017 tarihinde Beşiktaş-Medipol Başakşehir Süper
Lig maçını 20 kişilik bir grup Balkabaa’nda izlerken, 15 kişilik
bir grup da Vodafone Arena’da maça gitti.
• 1 Kasım 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş JK - AS Monaco
UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Vodafone Arena’da 20 kişilik
bir katılımla izlediler.
• 5 Kasım 2017 tarihinde Göztepe SK - Beşiktaş JK Süper
Lig maçını İzmir Bornova Stadında 10 kişilik bir katılımla
izlediler.
• 9 Kasım 2017 tarihinde Vodafone Arena’da Atatürk’ü anma
etkinlikleri kapsamında yapılan koreografi çalışmasına
kulübün 10 üyesi katılım gösterdi.
• 21 Kasım 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş JK - FC Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi maçını Vodafone Arena’da 25 kişilik
bir katılımla izlediler.
• 25 Kasım 2017 tarihinde Beşiktaş JK - Evkur Yeni
Malatyaspor Süper Lig maçını Balkabaa’nda 15 kişilik bir
katılımla izlediler.
• 2 Aralık 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş – Galatasaray
Süper Lig maçını 15 kişilik bir katılımla Vodafone Arena’da,
40 kişilik bir katılımla da kampüsümüzde bulunan Balkabaa
işletmesinde izlediler.
• 3 Aralık 2017 tarihinde Akatlar Arena’da oynanan Beşiktaş
– Bornova Becker Kadın Basketbol karşılaşmasını ve
Beşiktaş Sompo Japan – Anadolu Efes Erkek Basketbol
karşılaşmasını 10 kişilik bir grup olarak izlediler.

• 6 Aralık 2017 tarihinde oynanan RB Leipzig - Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi maçını 26 kişilik bir katılımla Beşiktaş Çarşı
Cafe’de izlediler.
• 10 Aralık 2017 tarihinde oynanan Kayseri – Beşiktaş Süper
Lig maçını Balkabaa işletmesinde 20 kişilik bir katılımla
izlediler.
• 16 Aralık 2017 tarihinde Sarıyer Çayırbaşı Stadı’nda
Kireçburnu ile oynanan Kadın Futbol maçını 6 kişilik bir
ekiple izlediler. Sonrasında Süleyman Seba Spor Salonu’nda
oynanan Beşiktaş – Gaziantep Belediye Spor Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı maçını izlediler.
• 22 Aralık 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş – Selka Eskişehir
hentbol maçını 8 kişilik bir katılımla Süleyman Seba Spor
Salonu’nda izlediler.
• 23 Aralık 2017 tarihinde oynanan Sivasspor – Beşiktaş
Süper Lig maçını Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda 8 kişilik bir
katılımla izlediler.
• 25 Aralık 2017 tarihinde “Yeniden Gülecek Yüzler İçin” adlı
köy okullarına yardım projesi kapsamında toplamış oldukları
yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Toplamda 40 kişiye
yardım ettiler.
• 28 Aralık 2017 tarihinde oynanan Beşiktaş – Osmanlıspor
Türkiye Kupası maçını Vodafone Arena’da 10 kişilik bir
katılımla izlediler.

Işıklı Trabzonsporlular
Kulübü

• 26 Mart 2018 tarihinde Minik Kalplere Büyük Umutlar
3 projesine bütçe sağlamak amacıyla Şile kampüsü
Oditoryumda “Cem İşçiler” stand up gösterisini
gerçekleştirdiler.
• 13-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Minik Kalplere Büyük
Umutlar 3 projesi kapsamında Samsun ili Havza ilçesinde
bulunan Erikbelen İlköğretim Okulu’nu yenilemiş ve oradaki
öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Etkinliğe 35
öğrencimiz katılmıştır.

IT&MIS Kulübü

• 26 Mart 2018 tarihinde Minik Kalplere Büyük Umutlar
3 projesine bütçe sağlamak amacıyla Şile kampüsü
Oditoryumda “Cem İşçiler” stand up gösterisini
gerçekleştirdiler.
• 13-16 Nisan 2018 tarihleri arasında Minik Kalplere Büyük
Umutlar 3 projesi kapsamında Samsun ili Havza ilçesinde
bulunan Erikbelen İlköğretim Okulu’nu yenilemiş ve oradaki
öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Etkinliğe 35
öğrencimiz katılmıştır.

İnovasyon ve Girişimcilik
Kulübü

• 3 Mayıs 2018 tarihinde Girişimcilik Vakfı fellow’u olmaya hak
kazanan öğrencimiz Rasim Keskin’in katılımı ile “Değişimin
Anahtarı Sen Ol” temalı bir seminer düzenlediler. Bu etkinliğe
diğer kulüplerimiz de destek verdiler.

İnşaat Kulübü

• 12 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını 60 kişinin
katılımıyla düzenlediler.
• 24 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeklerini 95 kişinin
katılımıyla düzenlediler.
• 6 Kasım 2017 tarihinde, Koray Karahasanoğlu’nun katılımıyla
“Üniversite Sonrası Hayat” isimli semineri gerçekleştirdiler.
Seminere 45 kişi katıldı.
• 21 Mart 2018 tarihinde Serkan Sarı’nın katılımıyla “İnşaat
Mühendisliğinde Geosentetiklerin Uygulanması” konulu
semineri gerçekleştirdiler.
• 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Şile Balibey İlkokulu’nun
duvar boyamalarını tamamen buldukları sponsorluklarla
tamamlamışlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Kulübü

• 24 Nisan 2018 tarihinde Maslak kampüsünde düzenlenen İş
Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları konulu seminerde bölüm
ile ortak çalışmış ve stant açarak üye kaydı almıştır.
• 25 Nisan 2018 tarihinde Şile kampüsünde düzenlenen
Mühendislikte İş Sağlığı ve Güvenliği konulu panelde bölüm
ile ortak çalışmış ve stant açarak üye kaydı almıştır.

İşletme ve Ekonomi
Kulübü

• 19 Ekim 2017 tarihinde TOBB Girişimci Kulüpler Platformu
davetlisi olarak İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen bir
toplantıya 7 kişilik bir ekiple katıldılar. Toplantıda Girişim
Hareketi kurucusu Ismail Haznedar ile tanışıldı ve okullarda
yapılabilecek etkinlikler hakkında görüşüldü.
• 7 Aralık 2017 tarihinde Uluslararası İlişkiler Kulübü, IT&MIS
Kulübü ve Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile ortak bir çalışma
olarak Tülin Akın’ı “Türkiye’de Girişimcilik Konferansı”
etkinliğini düzenlediler. Etkinliğe 40 kişi katılım gösterdi.
• 16 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
düzenlenen “Çizginin Dışındakiler” isimli sempozyuma 15
kişilik katılım sağladılar.
• 14 Aralık 2017 tarihinde Bahar Madazlı’nın katılımıyla
“Hatalarından Keyif Al” isimli semineri gerçekleştirdiler.
Seminere 30 kişi katıldı.

Mimarlık ve Tasarım
Kulübü

• 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında “Koruma-Restorasyon”
dersinde edindikleri bilgileri yerinde inceleyebilmek
adına 61 kişilik bir ekiple İzmir-Efes Antik Kenti ve ÖrenBergama kültürel gezisini gerçekleştirdiler. Etkinliğe fakülte
akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Gülay Kepsutlu da katıldı.
• 11 Aralık 2017 tarihinde “Türkiye’de Mimarlık” konsepti adı
altında gerçekleştirdikleri seminerler dizisi kapsamında
Yüksek Mimar Alper Derinboğaz’ı üniversitemizde konuk
ettiler. Etkinliğe 70 kişi katıldı.

Minik Eller Kulübü

• 9 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını gerçekleştirdiler.
Toplantıya 32 kişi katıldı.
• 16 Ekim 2017 tarihinde, Psikoloji Kulübü ve KAÇUV (Kanserli
Çocuklara Umut Vakfı) ile birlikte “Kanserli Çocuklarla Terapi”
adlı atölye çalışmasını gerçekleştirdiler. KAÇUV temsilcileri
öğrencilerimize KAÇUV hakkında ve kanserli çocuklarla ve
aileleriyle nasıl çalışacakları konusunda bilgiler verdiler.
• 17-19 Ekim 2017 tarihleri arasında DMF ve SFL binalarında
kurdukları stantlarda, tüm geliri vakıfa bağışlanmak üzere,
KAÇUV ürünlerinin satışını gerçekleştirdiler.
• 22 Ekim 2017 tarihinde her ay gerçekleştirilen hastane
etkinliğini bu ay Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
gerçekleştirdiler. 5 kişilik bir ekiple, çocuklarla atölye
çalışmaları yaptılar ve oyunlar oynadılar.
• 23 Ekim 2017 tarihinde KAÇUV’un tanıtımını yapmak üzere
vakfın etkinlik sorumlusu Elanur Bektaş’ı üniversitemizde
konuk ettiler. Seminere 65 kişi katıldı.
• 24 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeklerini 22 kişinin
katılımıyla gerçekleştirdiler.
• 25 Ekim 2017 tarihinde her ay düzenli olarak
gerçekleştirdikleri doğum günü partisini, ekim ayında doğan
çocuklar için Cerrahpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’nde
gerçekleştirdiler. Çocuklara resim defteri, sulu boya ve yaşı
daha uygun olanlar için puzzle gibi hediyeler verildi.
• 20 Kasım 2017 tarihinde Müzik Kulübü ile ortak etkinlik
olarak Alaz Pesen’i “Bazen Tek Bazen Duble” isimli konser
ile üniversitemizde konuk ettiler. Etkinlikte üniversitemiz
SFL eğitmenlerinden Aydın Pesen de sahne aldı. Etkinlikten
elde edilen gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)’na
bağışlandı. Etkinliğe 40 kişi katıldı.
• 29 Kasım 2017 tarihinde her ay gerçekleştirilen hastane
etkinliğini Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
gerçekleştirdiler. 5 kişilik bir ekiple, çocuklarla atölye
çalışmaları yaptılar ve oyunlar oynadılar.

• 29 Kasım 2017 tarihinde her ay düzenli olarak
gerçekleştirdikleri doğum günü partisini, kasım ayında
doğan çocuklar için Cerrahpaşa Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde gerçekleştirdiler. Çocuklara resim defteri, sulu
boya ve çeşitli kıyafetler hediye edildi.
• 14 Aralık 2017 tarihinde tüm gönüllü kulüp üyeleri ile birlikte,
düzenlenecek olan yılbaşı partisi için hazırlıklar yaptılar;
hediyeleri paketlediler ve atölye malzemelerini hazırladılar.
• 25 Aralık 2017 tarihinde geçen yıl da düzenledikleri Yılbaşı
Partisi’ni KAÇUV ile ortak olarak gerçekleştirdiler. 42 çocuk
ve ailesinin katıldığı etkinlik kapsamında çocuklara hediyeler
verildi ve gönüllerince eğlenebilecekleri bir gün geçirmeleri
sağlandı. Ayrıca gönüllülerimiz tarafından hazırlanan yılbaşı
kurabiyeleri de çocuklara dağıtıldı.
• 27 Aralık 2017 tarihinde her ay düzenli olarak
gerçekleştirdikleri doğum günü partisini, aralık ayında doğan
çocuklar için Cerrahpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’nde
gerçekleştirdiler. Çocuklara çeşitli hediyeler götürüldü.
• 28 Ocak 2018 tarihinde aylık olarak gerçekleştirdikleri
hastane etkinliğini Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde
gerçekleştirdiler. Çocuklara çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.
• 15 Şubat 2018 tarihinde kanser hastalığına farkındalık
yaratmak amacıyla, KAÇUV işbirliği ile Şile kampüsümüzde
sarı kurdele dağıtımı yaptılar.
• 24 Şubat 2018 tarihinde aylık olarak gerçekleştirdikleri
hastane etkinliğini Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde
gerçekleştirdiler. Çocukların minik ellerinin maketlerinden
ağaçlar yaptılar.
• 28 Şubat 2018 tarihinde her ay düzenledikleri doğum günü
etkinliğini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlediler.

Model Birleşmiş
Milletler Kulübü

• 3 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını gerçekleştirdiler
ve yeni üyelere Model Birleşmiş Milletler konferansları
hakkında bilgi verdiler. Toplantıya 40 kişi katıldı.
• 16 Ekim 2017 tarihinde Model Birleşmiş Milletler konferansı
simülasyonu yaparak katılmayı planladıkları HasTrain
etkinliği için çalışmalar yaptılar.
• 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nin
organize ettiği her yıl yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin
katılım gösterdiği HasTrain organizasyonuna 19 kişilik
katılım gösterdiler. Konferans boyunca farklı üniversitelerden
gelen öğrenciler, üç farklı komitede dünya sorunları hakkında
tartışıp çözümler ürettiler. Konferans sonunda üç öğrencimiz
ödül almıştır.
• 26 Ekim 2017 tarihinde yapılan toplantıda HasTrain’in
değerlendirmesini yaptılar ve katılacakları bir sonraki
konferans olan OzuMun (Özyeğin Üniversitesi) etkinliğinin
hazırlıklarına başladılar. Tüm üyelere Model Birleşmiş
Milletler konferansı hakkında eğitim verildi ve simülasyon
yaptılar.

Müzik Kulübü

• 25 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Öğrenci Kulüpleri
Oryantasyonunda sahne kurarak, gün boyu müzik yayını
yaptılar ve öğrencilerimizden oluşan bir grubun da canlı
performansı sahnelendi.
• Kasım ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• Kasım ayı boyunca her Perşembe günü öğrencilerimizin
anlaşmış olduğu keman eğitmeni, üniversitemiz mezun
öğrencisi Bahar Kar tarafından öğrencilerimize keman
dersleri verildi.
• 1 Kasım 2017 tarihinde kulüp eğitmenimiz Efe Mert
Ertunç’un katılımıyla “Dinlediğin Müzik Sen Misin?” isimli
seminer düzenlendi. Seminere 25 kişi katıldı.
• 8 Kasım 2017 tarihinde kulüp eğitmenimiz Efe Mert
Ertunç’un katılımıyla “Müzik ve Kayıt Teknolojileri “Başlangıç”
isimli seminer düzenlendi. Seminere 35 kişi katıldı.
• 19 Kasım 2017 tarihinde iki etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak,
Kadıköy Buddha’da sahne alan danışman eğitmenimiz Efe
Mert Ertunç’un grubunu izlemeye giden öğrencilerimiz, daha
sonra üniversitemiz öğrencisi Cem Egemen’in sahne aldığı
“Gangs Party” etkinliğine katıldılar. Etkinliklere 30 kişi katılım
gösterdi.
• 20 Kasım 2017 tarihinde Minik Eller Kulübü ile ortak etkinlik
olarak Alaz Pesen’i “Bazen Tek Bazen Duble” isimli konser
ile üniversitemizde konuk ettiler. Etkinlikte üniversitemiz
SFL eğitmenlerinden Aydın Pesen de sahne aldı. Müzik
Kulübü öğrencileri bu konser için sahne kurulumunu
gerçekleştirdiler. Etkinlikten elde edilen gelir Kanserli
Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)’na bağışlandı. Etkinliğe 40
kişi katıldı.
• 22 Kasım 2017 tarihinde kulüp eğitmenimiz Efe Mert Ertunç’un
katılımıyla “Sahnede Hayatta Kalma Sanatı” isimli seminer ve
hemen ardından “Armoni101” isimli eğitim düzenlendi.

• Aralık ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• Aralık ayı boyunca her Perşembe günü öğrencilerimizin
anlaşmış olduğu keman eğitmeni, üniversitemiz mezun
öğrencisi Bahar Kar tarafından öğrencilerimize keman
dersleri verildi.
• 6 Aralık 2017 tarihinde kulüp eğitmenimiz Efe Mert Ertunç’un
katılımıyla “Enstrüman Kayıt Atölyesi” eğitim etkinliği
düzenlendi. Etkinliğe 20 kişi katıldı.
• 16 Aralık 2017 tarihinde üniversitemiz öğrencilerinden
Cem Egemen’in DJ olarak sahne aldığı “Neon Night Party”
etkinliğine kulüp üyeleri ile katılım sağlandı. Etkinliğe 12 kişi
katıldı.
• 27 Aralık 2017 tarihinde kulüp eğitmenimiz Efe Mert
Ertunç’un katılımıyla “Uygulamalı Enstrüman Üretim Atölyesi”
etkinliği düzenlendi. 20 kişinin katılım gösterdiği etkinlikte,
dolap kapağından bas gitar ürettiler.
• Ocak ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• Şubat ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• Mart ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• 7 Mart 2018 tarihinde, kulüp eğitmeni Mert Ertunç’un katılımı
ile Perküsyon Atölyesi etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinliğe
15 öğrencimiz katıldı.
• 13 Mart 2018 tarihinde, Şile Dubara’da The Voice isimli vokal
yarışmasını gerçekleştirdiler. Etkinliğe 25 kişi katılım sağladı.

• 16 Mart 2016 tarihinde, Kadıköy Who adlı mekanda sahne
alan üniversite öğrencilerimiz Cem Egemen ve Ömer
Devecioğlu’nu desteklemek amacıyla 10 kişilik bir katılımla
izlemeye gittiler.
• 27 Mart 2018 tarihinde, kulüp eğitmeni Mert Ertunç’un
katılımı ile Enstrüman Üretim Atölyesi etkinliğini
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 18 öğrencimiz katıldı.
• 28 Mart 2018 tarihinde, kulüp eğitmeni Mert Ertunç’un
katılımı ile Müzik Teknolojileri Atölyesi etkinliğini
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 13 öğrencimiz katıldı.
• Nisan ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• 4 Nisan 2018 tarihinde, kulüp eğitmeni Mert Ertunç’un
katılımı ile “Prodüksiyon Sırları ve Parça Yazma Atölyesi”
etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinliğe 20 öğrencimiz katıldı.
• 18 Nisan 2018 tarihinde, kulüp eğitmeni Mert Ertunç’un
katılımı ile “Armoni 101 ve Parça Uygulamaları Atölyesi”
etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinliğe 16 öğrencimiz katıldı.
• 25 Nisan 2018 tarihinde, kulüp eğitmeni Mert Ertunç’un
katılımı ile “Uygulamalı Müzik Fiziği” etkinliğini
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 20 öğrencimiz katıldı.
• 30 Nisan 2018 tarihinde, Kadıköy DorockXL adlı mekanda
Otizm Orkestrası Proje Ekibimiz ile birlikte, tün gelirleri
Tomurcuk Vakfı’na bağışlanan bir etkinliğe destek verdiler.
• Mayıs ayı boyunca her Çarşamba günü kulüp eğitmeni Efe
Mert Ertunç tarafından öğrencilerimize bas dersleri verildi.
• 3 Mayıs 2018 tarihinde İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü’nün
düzenlediği ve öğrencimiz Rasim Keskin’in konuşmacı
olduğu, Girişimcilik Vakfı ile ilgili seminere destek verdiler.

• 9 Mayıs 2018 tarihinde kulüp üyeleri ve kulüp eğitmeni ortak
çalışması olarak davul kaidesi inşa edildi.
• 16 Mayıs 2018 tarihinde MayDay Fest için sahne ışıkları ve
ışık kulesi inşa edildi.
• 18-19 Mayıs 2018 tarihlerinde, 14 üniversiteden 18 farklı grup
ve 2 DJ’in katılımıyla MayDay 2018 isimli müzik festivalini
gerçekleştirdiler. Alanda çeşitli aktivitelerin ve stantların
bulunduğu, iki gün boyunca canlı müzik performanslarının
sergilendiği ve açık hava sineması etkinliğinin de olduğu
bu mini festivale iki gün boyunca üniversitemiz ve diğer
üniversitelerden gelen öğrencilerin yoğun ilgisi oldu. Ayrıca
konaklama için alana çadırlar da kuruldu.

Müzikal Tiyatro Kulübü

• Tüm yıl boyunca kulüp eğitmenimiz Cengiz Çevik eşliğinde
haftada dört gün çalışmalarını ve provalarını sürdürdüler.
• 9 Mayıs 2018 tarihinde, Aşk Olsun isimli müzikali Maltepe
Üniversitesi ve Kartal Belediyesi’nin ortak düzenlemiş olduğu
Üniversitelerarası Tiyatro Festivali kapsamında Kartal Hasan
Ali Yücel Sahnesi’nde sahnelediler. Bu performans ile “En İyi
Müzikal”, “Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu” ve “Komedi
Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini aldılar.
• 16 Mayıs 2018 tarihinde Aşk Olsun isimli müzikali
Şile kampüsünde sahnelediler. Etkinlik sırasında Şile
kampüsünde bulunan Oditoryum tam kapasite olarak doldu
ve yaklaşık 450-500 kişi oyunu izledi.
• 18 Mayıs 2018 tarihinde Aşk Olsun isimli müzikali Üsküdar
Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 34. Genç Günler etkinliği
kapsamında Kerem Yılmazer Sahnesi’nde kapalı gişe
sahnelediler.
• 31 Mayıs 2018 tarihinde Aşk Olsun isimli müzikali Erenköy
Işık Okulları’nda sahnelediler.

Okçuluk Kulübü

• Ekim ayı boyunca her Salı ve Perşembe günleri çalışmalarını
sürdürdüler. Toplamda 180 üyesi olan kulübümüz, ekim ayı
boyunca 120 kişiye ok atmayı öğretti.
• 4 Kasım 2017 tarihinde Şile kampüsü karşısında bulunan
Safari Park isimli alanda Paintball Etkinilği gerçekleştirdiler.
Etkinliğe 20 kişi katıldı.
• 28 Nisan 2018 tarihinde Işık Üniversitesi Okçuluk
Turnuvası’nı, pek çok üniversiteden yaklaşık 60 öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirdiler.

Işık Üniversitesi Okçuluk Turnuvası
Tarih: 28 Nisan Cumartesi 10:30
Yer: Işık Üniversitesi Şile Kampüsü
Amerikan futbolu sahası
İletişim: Ege Kızıl 05331292411/Sadberk Uslu 05350894725
Ayça Kırmacı 05342541140
E mail: egekiziluni@gmail.com

Psikoloji Kulübü

• 5 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını gerçekleştirerek,
görev tanımlarını yaptılar. TPÖÇG, PÖMYAP, Psikomedya
ve ekip liderleri (yaratıcı, organizasyon, seminer) kendilerini
tanıttılar. Toplantıya 75 kişi katıldı.
• 11 Ekim 2017 tarihinde Prof. Dr. Vedat Şar’ın katılımı
ile “Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu” konulu semineri
gerçekleştirdiler. Seminere 154 kişi katıldı.
• 11 Ekim 2017 tarihinde tanışma yemeğini gerçekleştirdiler.
Yemeğe 113 kişi katıldı.
• 16 Ekim 2017 tarihinde, Minik Eller Kulübü ve KAÇUV
(Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile birlikte “Kanserli
Çocuklarla Terapi” adlı atölye çalışmasını gerçekleştirdiler.
KAÇUV temsilcileri öğrencilerimize KAÇUV hakkında
ve kanserli çocuklarla ve aileleriyle nasıl çalışacakları
konusunda bilgiler verdiler.
• 18 Ekim 2017 tarihinde Psikomedya tanışma toplantısı
gerçekleştirildi. Ekipler oluşturularak bu yılın ilk sayısı için
çalışmalara başladılar. Toplantıya 25 kişi katıldı.
• 19 Ekim 2017 tarihinde PÖMYAP tanışma toplantısı
gerçekleştirildi ve görev dağılımları yapıldı. Toplantıya 28 kişi
katıldı.
• 25 Ekim 2017 tarihinde Uzm. Dr. Bahar Tezcan’ın katılımı
ile “Madde Bağımlılığı” konulu semineri gerçekleştirdiler.
Seminere 119 kişi katıldı.
• 26 Ekim 2017 tarihinde TPÖÇG tanışma toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya 35 kişi katıldı.
• 15 Kasım 2017 tarihinde Dr. Görkem Gökçelioğlu’nun
katılımı ile “Hipnoz ve Klinik Uygulamaları” konulu semineri
gerçekleştirdiler. Seminere 77 kişi katıldı.
• 20 Kasım 2017 tarihinde üniversitemiz araştırma
görevlilerinden Ezgi Deveci’nin katılımıyla “To The Bone” isimli
filmini analizini gerçekleştirdiler. Etkinliğe 28 kişi katıldı.

• 8 Mart 2018 tarihinde Psk. Mehmet Ali Erkuş’un katılımıyla
“Havacılık Psikolojisi” konulu semineri gerçekleştirdiler.
Seminere 35 kişi katıldı.
• 15 Mart 2018 tarihinde Gayrettepe Metrosunda devam
etmekte olan Karanlıkta Diyalog etkinliğine 30 kişilik bir
ekiple katıldılar.
• 4 Nisan 2018 tarihinde üniversitemiz öğretim görevlisi Dr.
Elif Yıldırım’ın katılımıyla “Black Mirror” isimli yabancı dizinin
bir bölümünü izleyerek film analizi etkinliği gerçekleştirdiler.
Etkinliğe 27 kişi katıldı.
• 14 Nisan 2018 tarihinde Stres Yönetimi ve Sağlık konulu
3. Psikoloji Günü’nü Maslak kampüsümüzde düzenlediler.
Etkinlik kapsamında 6-7 farklı konuşmacı ve çeşitli
üniversitelerden 120-130 kişi misafir edilmiştir.
• 26 Nisan 2018 tarihinde üniversitemiz mezunlarından
milli satranç sporcusu Psk. Büşra Arığ’ın katılımı ile Spor
Psikolojisi üzerine bir sohbet etkinliği düzenlenmiştir.
Etkinliğe 25 kişi katılmıştır.

Sinema Kulübü

• 19 Ekim 2017 tarihinde 9. Geleneksel Film Maratonu’nu
düzenlediler. Etkinlik kapsamında 4 film izlendi (Hacksaw
Ridge, Time Lapse, Spooks: The Greater Good, Snatch). 88
kişinin katılımıyla Cep Sineması tam olarak doldurulmuş
oldu. Katılımcılara sosal medyada ve salonda düzenlenen
yarışmalarda çeşitli hediyeler verildi (25 adet donut, 5
adet waffle, masa biblosu ve karakter biblosu). Ayrıca
etkinlik sonunda 4 filmden derlenen 20 soruluk bir yarışma
düzenlendi ve kazanana 100TL değerinde D&R hediye çeki
verildi.

Sosyal Aktiviteler
Kulübü

• 4 Ekim 2017 tarihinde Welcome Party ’17 etkinliğini 450
kişilik katılımla gerçekleştirdiler. Her yıl okul açılışında
yapılan bu partide, amaçlandığı gibi eski ve yeni girişli
öğrencilerin kaynaşması için güzel bir ortam oluşturuldu.
• 5 Aralık 2017 tarihinde Şile’de bulunan Shila Restaurant’ta
“Winter is Coming” isimli partiyi düzenlediler. Sadece
üniversitemiz öğrencilerinin girebildiği bu parti etkinliğine
200 öğrencimiz katıldı.
• 15 Mart 2018 tarihinde Nefis Bistro’da Back to School Party
etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinliğe 200-250 arasında
öğrencimiz katıldı.

Sosyal Sorumluluk
Projeleri Kulübü

• 2 Ekim 2017 tarihinde tanışma toplantılarını 35 kişinin
katılımıyla gerçekleştirdiler. Toplantı sonrasında DMF’de
bulunan kumbara açılarak içerisindeki eşyalar ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
• 12 Ekim 2017 tarihinde otopark alanında bulunan AKUT
konteynerinin içinde bulunan kulüp eşyaları düzenlendi
ve orada toplanmış olan yardımlar da kolilenerek ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
• 18 Ekim 2017 tarihinde kulübün tanışma yemeğini
gerçekleştirdiler.
• 25 Ekim 2017 tarihinde, Batıdan Doğuya Işıklıyız Projesi’ne
bütçe oluşturmak için DMF ve SFL binalarında donut satışı
yaptılar.
• 7-11 Aralık 2017 tarihleri arasında, Batıdan Doğuya Işıklıyız
Projesi kapsamında Sivas Söğütçük İlkokulu’nu yenilediler.
Okulun tüm yenileme çalışmaları tamamlandı ve okulda
okuyan öğrencilere kitap, kırtasiye, giyecek ve erzak yardımı
yapıldı. Etkinlik basında da geniş bir yer buldu. Etkinlikte 29
öğrencimiz gönüllü olarak görev aldı.
• 13 Aralık 2017 tarihinde üniversitemizde Yerli Malı Pazarı
etkinliğini gerçekleştirdiler. Yerli ürünlerin satıldığı ve Şile’den
çeşitli işletmelerin katıldığı etkinlik kapsamında elde edilen
gelir Türkiye Spastik Engelliler Vakfı’na bağışlandı.
• 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla
üniversitemizin çeşitli alanlarına, Türkiye tarihinin başarılı
kadınlarıyla ilgili afişler astılar.
• 10 Nisan 2018 tarihinde İleri Sürücülük Uzmanı Mete
Bayrakçı’nın katılımıyla Güvenli Sürüş Eğitimi seminerini
gerçekleştirdiler. Seminere 25-30 kişi katıldı.

• 29 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Omurilik Felçliler Derneği
tarafından düzenlenen RUN TOFD koşusunda görev aldılar.
• 15 Mayıs 2018 tarihinde Metin Sabancı Okulları Türkiye
Spastik Çocuklar Vakfı Yaza Merhaba Şenliği ve Mezuniyet
Töreni etkinliğinde gönüllü olarak görev aldılar. Celebral
Palsy hastalığı olan çocuklarla tüm gün boyunca çeşitli
aktiviteler ve atölye çalışmaları gerçekleştirdiler ve
mezuniyet töreninde aktif rol aldılar. Etkinliğe 15 kişilik bir
ekiple katılım gösterdiler.

Sualtı Sporları
Kulübü

• Mart ve Nisan aylarında üniversitemiz mezunu ve eski kulüp
başkanı Serkan Yaman, üyelere dalış eğitiminin ilk ayağı
olan teorik dersleri verdi. Yapılan sınavda başarılı olan 5
öğrencimiz ilk olarak 19 Nisan 2018 tarihinde kulüp odasında
ekipman eğitimi aldılar. Sonrasında 16 kişilik bir ekip olarak,
pratik eğitim için 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Ayvalık’ta
dalış etkinliği gerçekleştirdiler.

Tasarım
Topluluğu

• 26 Nisan 2018 tarihinde Kunter Şekercioğlu’nun katılımıyla
Maslak kampüsünde “Tasarıma Dair...” isimli semineri
gerçekleştirdiler. Seminere 35 kişi katıldı.

KUNTER ŞEKERCİOĞLU

“TASARIMA DAİR...”
26 NİSAN 2018, SAAT 11:00 MASLAK KAMPÜSÜ AMFİ 2

IŞIK
TASARIM
TOPLULUĞU

isikunitasarim

isikunitasarim

isikunitasarim

Tiyatro
Kulübü

• Tüm yıl boyunca kulüp eğitmenimiz Selin Dilmen eşliğinde
haftada dört gün çalışmalarını ve provalarını sürdürdüler.
• 26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Gösteri
Sanatları Kulübü’nü “Senin Gibi Biri” isimli oyunlarıyla
üniversitemiz Şile Kampüsünde konuk ettiler. Oyunu yaklaşık
200 kişi izledi.
• 9 Mayıs 2018 tarihinde tüm yıl boyunca çalışmış oldukları,
kadına şiddeti konu alan “Yeter” isimli oyunu Şile
kampüsümüzde sahnelediler. Oyunu 400-450 kişi izledi.

Türk Kızılayı
Kulübü

• 27 Ekim 2017 tarihinde “İki Pedal Bir Can” isimli etkinliği
Bisikletliler Kulübü ile ortak olarak gerçekleştirdiler.
Etkinlik kapsamında Şile kampüsünden çıkan 21 bisikletli
öğrencimiz Türk Kızılayı Çekmeköy Kan Bağışı Merkezi’ne
kadar 48km pedal çevirdiler. Kafileye bir ambulans, bir
otobüs, bir romörk ve jandarma eşlik etti. Kan bağış
merkezinde yenen yemekten sonra kampüse geri dönüldü.
• 31 Ekim-1 Kasım 2017 tarihlerinde Şile kampüsünde, 7.
Geleneksel Kan Bağışı etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinlikte
bağışçılara verilen tüm ikramlar ve kullanılan tüm materyaller
için sponsorlar bulundu. Toplamda 178 ünite kan bağışı
toplandı.
• 9 Nisan 2018 tarihinde, Türk Kızılayı Kök Hücre Bağışçısı
Kazanım Yetkilisi Nesrin Gürsul Akdağ’ın katılımıyla
“Kök Hücre Semineri” isimli bilgilendirme seminerini
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 25 kişi katıldı.
• 16-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Kök Hücre Bağışı ve Kan
Bağışı etkinliğini gerçekleştirmişlerdir. Toplamda 175 ünite
kan toplanmıştır.

‘’ Kampüsün Kanı Hayata Işık Tutuyor ‘’

7.

GELENEKSEL
KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

a

ab

b

Tarih :16-17-18 Nisan / 2018
Saat :10.00-19.00
Yer : DMF Mavi Koltuklar
isikizilay

isikizilay

isikizilay

#KampüsünKanıHayataIşıkTutuyor

Uluslararası İlişkiler
Kulübü
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
BÖLÜMÜ ETKİNLİKLERİ

• 2 Kasım 2017 tarihinde kulüp yemeği düzenlendi. Etkinliğe
bölüm başkanı ve kulüp danışmanı Doç. Dr. Ödül Celep de
katılım gösterdi.
• 17-23 Kasım 2017 tarihlerinde, vize haftası süresince yeni
girişli öğrencilere yardımcı olabilmek için kulüp üyeleri olarak
toplanarak çalışma saatleri oluşturdular.
• 22 Kasım 2017 tarihinde, Uluslararası İlişkiler Bölümü ile
ortak etkinlik olarak ‘’Bilinen Ama Görülmeyen: Kadına
Yönelik Şiddet’’ adlı semineri gerçekleştirdiler. Arş. Gör.
Merve Kurt ve Doç. Dr. Ödül Celep’in desteğiyle düzenlenen
seminer, Mor Çatı Derneğinden Hazal Günel ve Medipol
Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gizem Çelik’in
katılımıyla gerçekleşti.
• 7 Aralık 2017 tarihinde İşletme ve Ekonomi Kulübü, IT&MIS
Kulübü ve Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile ortak bir çalışma
olarak Tülin Akın’ı “Türkiye’de Girişimcilik Konferansı”
etkinliğini düzenlediler. Etkinliğe 40 kişi katılım gösterdi.
• 18 Aralık 2017 tarihinde üniversitemiz mezunlarından Onur
Alp Yılmaz’ın katılımıyla “Nutuk’un Tahlili” isimli söyleşiyi
gerçekleştirdiler. Etkinliğe 25 kişi katıldı.
• 17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, Kariyer ve Mezunlar Ofisi
ile ortak etkinlik olarak Işık Üniversitesi Kariyer Günleri’ni
gerçekleştirdiler. Etkinlik kapsamında 5 farklı seminer
gerçekleştirildi.

