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Kulüpler

İnşaat Kulübü
İnternational Student Club
İşletme ve Ekonomi Kulübü
Makine Mühendisliği Kulübü
Mimarlık ve Tasarım Kulübü
Minik Eller Kulübü
Model Birleşmiş Milletler Kulübü
Mutfak Sanatları Kulübü
Müzik Kulübü
Off-Road Kulübü
Okçuluk Kulübü
Oyunculuk ve Sahne Sanatları Kulübü
Psikoloji Kulübü
Radyo Kulübü
Robotik Kulübü
Sanat Tarihi ve Müzecilik Kulübü
Satranç Kulübü
Savunma Sanatları Kulübü
Sinema Kulübü
Sinema ve Televizyon Kulübü
Sosyal Aktiviteler Kulübü
Spor Kulübü
Sualtı Sporları Kulübü
Tasarım Topluluğu
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Veri Bilimi ve Yapay Zeka Kulübü
Yaratıcı Yazarlık ve Senaryo Kulübü 

Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilgisayar Kulübü
Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü
Bisikletliler Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Chargers Flag Football Kulübü
Dans Kulübü
Doğa Farkındalık Kulübü
Doğa Sporları Kulübü
Dublaj ve Seslendirme Kulübü
Edebiyat Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Erasmus ve Küreselleşme Kulübü
E-Spor Kulübü
Folklor Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gezi ve Turizm Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Hayvanseverler Kulübü
Işık Racing Team
Işık Siber Kulübü
Işıklı Feministler Kulübü
Işıklı Fenerbahçeliler Kulübü
Işıklı Galatasaraylılar Kulübü
Işıklı Kartallar Kulübü
IT & MIS Kulübü
İç Mimarlık Kulübü
İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü
Model Birleşmiş Milletler Kulübü



Kulüpler
Oryantasyon Günleri

 4-5 Ekim tarihlerinde iki gün süren etkinliğe 48 Kulüp katılım sağlamıştır. Kulüp baskılı t-

shirt, flamalar, afişler, ufak eşantiyon baskılar ve ikramlar tedarik edilmiştir. Bir çok

kulübümüz kendi alanlarında görsel şovları ile katılım sağlayarak eğlenceli hale

getirmeleri sağlanmıştır.

 Yeni öğrencilerimiz ilgi duydukları kulüpler ile sohbet etme ve üye olma fırsatı

bulmuşlardır. Bu etkinlik sonunda yaklaşık kulüp sayımız 57, üye sayımız ise 6300 kişiye

yaklaşmıştır.



Kulüpler
Oryantasyon

 4-5 Ekim Oryantasyondan bazı kareler:



Atatürkçü
Düşünce
Kulübü



ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

KULÜBÜ

 3-5 Aralik 2021 tarihinde kulübümüze gerekli destekler verilerek Anıtkabir ziyareti

gerçekleştirilmiştir.



ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

KULÜBÜ

 10 Kasım 2021 tarihinde üniversitemizde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı’na 

katıldılar ve başkanları konuşma yaptı. 



ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

KULÜBÜ

 25 Mart 2022 Tarihinde Çanakkale Gezisi düzenlenmiş ve 27 Mart tarihinde Üniversiteye

dönüş yapılmıştır.



Bisikletliler
Kulübü



BİSİKLETLİLER

KULÜBÜ

 Yeni dönem ile birlikte elimizde sağlam olan bisiklerden kampüs içinde kullanılabilecek

olanlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 

 Dünya Engelliler Günü’nde “Engellere Karşı Sürüyoruz” adı altında bu dönemki ilk 

etkinliğimizi gerçekleştirdik. Görme engelli bir öğrencimizi 2 kişilik bisiklet (Tandem Bisiklet) 

eşliği ile katılımcılarla rotamız Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nden Şile Limanı’na sürüş 

gerçekleştirdik. Toplamda 10 kilometre yol kat edildi. Şile İlçe Spor Müdürlüğü tarafından 

görme engelli öğrencimize çiçek verildi ve resim çekildi.



BİSİKLETLİLER

KULÜBÜ

 28.11.2021 Bisiklet Kulübü Yönetimi olarak ilk toplantımızı çevrimiçi gerçekleştirdik. İlk gezimizin 
planları yapıldı, amaçlarımız ve ekipman/bisiklet eksikliklerimiz konuşuldu. 29.11.2021 

Okul bisikletlerinin tamiri ve onarımları için ekipman siparişi verildi.

 01.12.2021 Sipariş verdiğimiz ekipmanlar ile bisikletler tamir edildi ve gezi için hazır hale 

getirildi.

 03.12.2021 Dünya Engelliler Günü’nde “Engellere Karşı Sürüyoruz” adı altında etkinlik

gerçekleştirilmiştir.

 07.12.2021 Rektör hocamızın yapmış olduğu toplantıya yönetim ekibimiz olarak katılım 

sağlayarak, eksikliklerimiz, planlarımızdan bahsettik.



BİSİKLETLİLER

KULÜBÜ

 Bisiklet kulübümüz ile saklı göle bisiklet turu düzenlenmiştir, yaklaşık 30 kişinin katıldığı etkinliğe
görme engelli öğrencimizde davet edilmiştir. Yol emniyeti sağlanaka Şile’de yapılan etkinlik
sorunsuz şekilde tamamlanmış ve öğrenciler için ramazan öncesi güzel bir etkinlik olmuştur.



IŞIKLI 

FENERBAHÇELİLER

KULÜBÜ



IŞIKLI FENERBAHÇELİLER

KULÜBÜ

 Işıklı Fenerbahçeliler Kulübümüz 18 Mart Tarihinde Çanakkale şehitliğini ziyarette 

bulundular. 



Sanat Tarihi ve 
Müzecilik

Kulübü



SANAT TARİHİ VE 

MÜZECİLİK

KULÜBÜ

 Sanat Tarihi ve Müzecilik Kulübümüz Nisan ayına müze gezisi planına başlamıştır.



Edebiyat
Kulübü



EDEBİYAT

KULÜBÜ

 Işık Üniversitesi Edebiyat Kulübünün ‘İz Bırakanlar’ başlığıyla düzenlediği, şair ve 

yazarların ele alınarak eserlerinin derinliklerine inildiği edebiyat söyleşileri serisinin ocak 

ayındaki teması Şair Ahmed Arif ve şiirleri oldu. Çevrim içi düzenlenen etkinlikte Ahmed

Arif’in yaşamı ve şairlik serüveni irdelenirken, şiirleri de okundu.



EDEBİYAT

KULÜBÜ

 Edebiyat Kulübümüz tarafından Şiir yarışması düzenlenmiştir, kısa sürede sonuçları açıklananak
ödülleri tören ile teslim edilecektir.



Biyomedikal
Kulübü



BİYOMEDİKAL

KULÜBÜ

 4-5 Ekim günleri kulüp tanıtımı için stantlarda yerlerini aldılar.

 4 Kasım Tarihinde kulüp tanışma yemeği düzenlendi. Yemeğimiz 3 farklı kulübün 

ortak çalışmasıydı ve o kulüpler hariç diğer bölümlerden gelen kişiler ile çok eğlenceli 

bir akşam geçirdiler. Yeni gelen kişiler, okul hakkında sorularına yanıt bulma fırsatı 

doğurdu.



BİYOMEDİKAL

KULÜBÜ

 Tanışma toplantılarının ilkini düzenlediler.

Sweatshirt tasarladılar ve kulüp üyelerine sunuldu. 



BİYOMEDİKAL

KULÜBÜ

 3 Ocak günü Biyomedikal Kariyer Günlerinin ilk gününü düzenlediler. 



BİYOMEDİKAL

KULÜBÜ

 7 Ocak günü Biyomedikal Kariyer Günlerinin ikinci günü gerçekleştirildi.  



BİYOMEDİKAL

KULÜBÜ
 10 Ocak günü Biyomedikal Kariyer Günlerinin üçüncü günü gerçekleştirildi.  

 11 Ocak günü Discord aracılığı ile kulp toplantısı gerçekleşti. Biyomedikal Kariyer 

Günlerinin değerlendirilmesi yapıldı. BIOMED 4 için planlamalar devam etti ve 

güncellemeler yapıldı



Dans 
Kulübü



DANS

KULÜBÜ

 4-5 Ekim Oryantasyonda yerlerini aldılar ve gösteri dansı yaptılar.

 Haftanın 2 günü çok amaçlı salonda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, shuttle ayarlanması

yapılmış ve 22:00 da ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlanmıştır.



DANS

KULÜBÜ

 Işık Üniversitesi Folklor 

Kulübü olarak ocak ayının ilk 

etkinliği olarak, uzaktan 

eğitime geçmemizden ötürü 

online derslerine devam

etmeleri sağlandı.

 Kampüs içinde ve dışında

etkinliklere devam edilmektedir.



Erasmus ve
Küresel Etkileşim

Kulübü



ERASMUS VE KÜRESEL ETKİLEŞİM

KULÜBÜ

 Erasmus Öğrenim Programı ile yurt dışında eğitim

görmüş veya gören öğrencilere ulaşıp önümüzdeki

dönem öğretim görecek 10 öğrenci iletişime geçip

, tecrübe aktarımını ve gidecek öğrencilerin

kafalarındaki soruların yanıt bulmasını sağladık.

Erasmus Öğrenim Programı Öğrencileri Toplantısı

Erasmus ve Küreselleşme Kulübü Tanışma Yemeği

 23 Aralık 2021 tarihinde okul dışında bir mekanda tanışma yemeği düzenledik. Hem 

Uluslararası hem Türk toplamda 50 öğrenci arkadaşımız yemeğimize katıldı. Kulüp

yönetimi ve yemeğe katılan kulübümüzün üyesi olan öğrencilerle birlikte beraber

yemek yedik , tanıştık ve danıştık. Birbirimize tecrübelerimizi , bilgilerimizi aktardık. 

Erasmus programı ile yurt dışına gidecek olan öğrencilerimizin kafalarına takılan

soruları yanıtladık. Yurt dışına gidecek olan öğrenci arkadaşlarımızın gittikleri yerde

yalnızlık çekmelerini engellemek için öğrencilerin birbirleriyle tanışıp , arkadaş

olabileceği güzel bir ortam ve imkan yarattık.



ERASMUS VE KÜRESEL ETKİLEŞİM

KULÜBÜ

 30 Kasım 2021 Salı gününe planlanan fakat kötü hava koşulları sebebiyle okulumuzun 30 

Kasım 2021 Salı gününün uzaktan eğitim ile devam etmesi kararından dolayı 2 Aralık 

2021 Perşembe gününe ertelenen Tanışma Toplantımızda Başkanımız Alkın Yazıcı, 

Başkan Yardımcımız Arda Su Gürşen ve yönetim kurulumuz yeni üyelerimize küresel bir 

dil olan İngilizce dili ile kendilerini tanıttılar.

 Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Arda Su Gürşen , üyelerimizle ve Erasmus+ 

programına katılacak veya katılan öğrencilerle yapacağımız etkinliklerden bahsetti.

 Yaklaşık 90 kişinin katıldığı canlı

yayınlarda Erasmus programı hakkında

genel soruları, vize işlemlerini, hayatın o 

ülkede nasıl olduğunu konuştuk. Canlı

sohbet aracılığı ile okulumuzda eğitim

alan öğrenci arkadaşlarımızın Erasmus 

program hakkında veya ülke hakkındaki

sorularını cevapladık.



Folklor
Kulübü



FOLKLOR

KULÜBÜ

 Oryantasyonda yerimizi aldık ve gösterimizi yaptık.

 Kulübümüz İnstagram sayfasından oryantasyon da yer alacağına dair duyuru yaptı. 

Amacımız sayfamızı canlandırmak ve yeni gelen arkadaşlarımızın tarihe dair bir 

fikirlerinin olmasını sağlamak. Geçmiş zamanlarda yaptığımız etkinlik ve gösterilerin 

fotoğraflarını bastırarak bir pano oluşturduk. Üyelerimiz hem etkinlikleri hem de 

kostümleri daha net görmüş oldular.



FOLKLOR

KULÜBÜ

 Güzel bir etkinlik olması ile birlikte üye sayımızı artırmış olduk.



FOLKLOR

KULÜBÜ

 Kolombiya da gerçekleşen online 

bir festival üniversitemiz 

bünyesinde katılım sağladık. Sema 

gösterisi ve Zeybek gösterisiyle.

 https://www.facebook.com/events/

884976795499819/

 18 Ekim de kulüp tanışma toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni arkadaşlarımıza kulübümüz 

hakkında bilgiler verdik ve kafalarındaki soruları gidermeye çalıştık.

 2. genişletilmiş toplantımızı ve ardından ilk dersimizi gerçekleştirdik. Hocamızın eşliğinde 

temel adımlara başladık. Yeni arkadaşlarımız için güzel ve keyifli bir başlangıç oldu.



FOLKLOR

KULÜBÜ

29 Ekim de okulumuzu temsilen Şile de gösteride yer aldık.



SUALTI 
SPORLARI 
KULÜBÜ



SUALTI SPOR

KULÜBÜ

 Dalış Ekibi ile ilk dalış etkinliği yapılmıştır, 30 kişinin katılımı ile güzel bir etkinlik
yapılmıştır.



Fotoğrafçılık
Kulübü



FOTOĞRAFÇILIK

KULÜBÜ

25/09/2021 KULÜP YÖNETİM TOPLANTISI

 Fotoğrafçılık kulübü olarak 4-5 Ekim günleri yapılacak oryanstasyon için yapılması gereken 

hazırlıklar ve planlamalar hakkında fikir alışverişi yapılıp karara bağlandı. Dönem içerisinde 

pandemi kurallarına uygun şekilde yapılabilecek şehiriçi, şehirdışı, kulüp odası ve 

belediyeler iş birliğiyle yapılabilecek etkinlikler hakkında konuşulup beyin fırtınası yapılıp 

çıkan fikirler kayıt altına alındı. Ayrıca eğitmen için üniversite yönetimi ile görüşülmesi 

konusunda ortak görüşe varıldı. Online yapılan toplantımızda yönetim ekibimiz hazır 

bulunmuştur

 13 Ekimde toplantı tekrar yapılmıştır ve 24 Ekim tarihinde ilk fotoğraf gezisi yapılmıştır.



FOTOĞRAFÇILIK

KULÜBÜ

 13 Kasım tarihinde kulüp. Temel fotoğrafçılık eğitimi düzenlemiştir, 6 Kasım ve 27 

Kasım tarihinde ise Fotoğraf gezisi düzenlenmiştir.



FOTOĞRAFÇILIK

KULÜBÜ

4-5 Aralık Tarihinde Safranbolu Fotoğraf Gezisi düzenlenmiştir.



FOTOĞRAFÇILIK

KULÜBÜ

 Ocak ayında online eğitim ve kar yağışı nedeniyle kulüp etkinlerine Zoom üzerinden

devam edilmiştir.

Işık Fotoğrafçılık kulübü ve üyeleri 19 şubat tarihinde garipçe ve Rumeli feneri fotoğraf 

gezisi düzenlemiştir.



FOTOĞRAFÇILIK

KULÜBÜ

 Işık Foto  ikinci dönemin ilk şehir dışı etkinliği Eskişehire gerçekleştirdi.



Doğa Sporları
Kulübü



DOĞA SPORLARI

KULÜBÜ

2022 Ocak Ayında Kartalkaya Snowbord ve Kayak etkinliği düzenlenmiştir.



İnovasyon ve 
Girişimcilik

Kulübü



İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK

KULÜBÜ



İnşaat 
Kulübü



İNŞAAT

KULÜBÜ

 İnşaat Kulübümüz saha ziyaretlerinde bulunarak deneyim kazanma çalışmalarında

bulunmuştardır. Üniversite tarafından destek verilen katılımın etkili geçmiştir. 

Kano yarışmasına katılım çalışmalarına başlanacaktır.

 15 Mart Tarihinde İnşaat Kulübü  

plaxıs seminerini çevrim içi 

gerçekleştirdi.



İşletme ve 
Ekonomi
Kulübü



İŞLETME VE EKONOMİ

KULÜBÜ
Mezunlar Kahvaltısı
Kulübümüz için gelenek haline gelen Mezunlar Kahvaltısı etkinliğimizi 2. dönem

gerçekleştireceğiz. Tarihi henüz kesin değil fakat baharın sıcak havaları getirmesine

doğru yapacağız. Daha önce 2019’da yapılan bu etkinliğimiz Big Chef Tarabyada

yapılmıştı. Bu seneki kahvaltı için mekan araştırması yapıyoruz. Bu etkinliğe katılan

mezunlarımıza bir çanta hazırlayıp hepsine Işık Üniversitesi logolu bardaklar hediye

edilmişti. Sizden ricamız bu sene de yapacağımız kahvaltıda mezunlara verebilmemiz

için bize Işık Üniversitesi logolu bardaklar ve mümkünse kalem defter temin edilmesidir.

Bu hediyeler onların çok hoşuna gidiyor ve etkinliğe katılmalarına teşvik ediyor. Ne kadar

çok mezunumuz etkinliğe katılırsa okulumuzun öğrencileri o kadar network edinirler ve bu

bir avantajdır,

10 Mart Zirvesi: Bu zirveyi İşletme ve Ekonomi Kulübü, Endüstri Mühendisliği Kulübü,

İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü, IT/MIS Kulübü, Kariyer Mezunlar Ofisi ve Öğrenci

Konseyi ortaklığıyla 10 Mart tarihinde gerçekleştireceğiz. Henüz ilk toplantımızı

yapmadığımız için ihtiyaçların tam olarak neler olduğunu kesinleştiremedik. 10 Şubat günü
yapılacak olan toplantıdan sonra kesinleştirebiliriz.

Perakende Günleri : Her sene haziran ayında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen

Perakende Günlerine en son 2019 senesinde gidilmiş. Bu sene de gidilmesini istiyoruz

fakat onlardan henüz tarafımıza davetiye gelmedi. Gidebilmek için araştırmalar yapıyoruz.



İŞLETME VE EKONOMİ

KULÜBÜ

 Yapılan etkinlikler ile beş ayrı marka ile tanıtım ücretsiz hediye dağımı yapılmıştır. 

Çekilişler, oyunlar ve müzik eşliğinde hoş zaman geçirilmesi sağlanmıştır.



İŞLETME VE EKONOMİ

KULÜBÜ

 Kariyer İOfis ile birlikte Kariyer Liderlerini bir araya getirdik

 İşletme ve Ekonomi Kulübü, Öğrenci Konseyi, Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Endüstri 

Mühendisliği Kulübü ve IT-MIS Kulübü olarak 10 Mart’ta Işık Career Ladders adında 

çevrimiçi olarak yüz yüze planladığımız fakat hava muhalefeti sebebiyle Zoom üzerinden 

online bir kariyer zirvesi gerçekleştirdik. Zirvemiz 6 oturumda gerçekleşti.



İŞLETME VE EKONOMİ

KULÜBÜ

 İşletme ve Ekonomi Kulübü olarak Instagram hesabımızdan film önerisinde 

bulunduk. Silikon Vadisinin Korsanları filmi yönetim ekibimiz ve sosyal medya 

ekibimiz tarafından belirlenerek, film önerisi köşemizde yer aldı. Aynı şekilde Elon

Musk’un girişimi olan Tesla’nın hikayesini de merak et- sor- öğren köşemizde yer 

buldu.



IT & MIS
Kulübü



IT & MIS

KULÜBÜ

 11 Ocak’ta saat 18.00’da Görkem Bey’le beraber eğitimimizin ilk kısmı olan SQL 

eğitimiyle etkinliğimize başladık. Yönetim ekibi olarak, etkinliğimiz sonunda katılımcılara

sertifika vereceğimiz için, sohbet bölümünden her 20 dakikada bir katılım formunu

gönderdik. Etkinliğimizi zoom üzerinden gerçekleştirik ve ilk gün için katılım 80+ olarak

belirlendi.

 12 Ocak’ta saat 18.00’da Görkem Bey’le beraber eğitimimizin ikinci kısmı olan Power BI 

eğitimiyle etkinliğimize devam ettik. Yönetim ekibi olarak, etkinliğimiz sonunda katılımcılara

sertifika vereceğimiz için, sohbet bölümünden her 20 dakikada bir katılım formunu

gönderdik. Etkinliğimizi zoom üzerinden gerçekleştirik ve ilk gün için katılım 70+ olarak

belirlendi.



IT & MIS

KULÜBÜ

 23 Mart tarihinden Furkan Türkyılmaz katılımı ile SahaBT Yazılım konulu zoom etkinliği

gerçekleştirilmiştir.



İç Mimarlık
Kulübü



İÇ MİMARLIK

KULÜBÜ

 İç mimarlık kulübümüzün düzenlediği Marka ve Mekan yaratma temalı seminere katılım

sağlanmıştır.



Minik Eller
Kulübü



MİNİK ELLER

KULÜBÜ

 4-5 Ekim Tarihinde oryantasyonda tanıtım için yerini alan kulübümüz yeni üyeleri ile

tanıştı.



Model Birleşmiş
Milletler

Kulübü



MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

KULÜBÜ

 2022 Şubat ayında Medibol Üniversitenin düzenlediği seminere katılım sağlanmıştır.

Öğrencilere destek verilen bu etkinliğin kulüp üyeleri tarafından olumlu sonuçları bizlere

aktarılmıştır.



IŞIK SİNEMA 
KULÜBÜ



IŞIK SİNEMA

KULÜBÜ

 3 Kasım’da Gençlik Kampında, Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü ve Dans Kulübü ile ortak bir 

etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizde ‘Just Dance’ oyunu oynadık, kostüm yarışması 

yaptık, Oditoryumda ‘Nightmare On Elm Street’ filmini izledik ve çekilişle hediye dağıttık.

Bu etkinliğimize 300’e yakın arkadaşımız katılım sağladı.

Halloween Korku Gecesi



IŞIK SİNEMA

KULÜBÜ

 Sinema geceleri gösterimleri Cep sinemasında devam etmektedir.

Sinema Geceleri



BİLİM KURGU 
VE FANTEZİ 

KULÜBÜ



BİLİM KURGU VE FANTEZİ 

KULÜBÜ
 Bilik Kurgu ve Fantezi Kulubü ikinci yarıl yılın ilk etkinliğini sosyal merkezde kulüp

üyeleriyle gerçekleştirmiştir.



Müzik
Kulübü



MÜZİK

KULÜBÜ

 Müzik Kulübümüz bir çok etkinliklerde sahne almaya devam ediyor, açılış partisi,

back to school, Öğretmenler günü gibi

 Kulüp toplantıları ile etkinliklere hız vermeye devam edilmektedir.



MÜZİK

KULÜBÜ

 Müzik Kulübümüz ile Bahar dönemi açılış günü “Back To School” etkinliği

yapılaraka öğrencilerimize hoşgeldiniz denmiştir. Bahar Dönemi açılış etkinliği,

Müzik Kulübü ve Folklor kulübümüz ile organize edilmiştir. Kafkas yöresi oyunları

ile Folklor kulübümüz görsel şov sergilemiştir. Müzik Kulübümüz ise güzel

parçaları konser vermiştir.



MÜZİK

KULÜBÜ

 Müzik Kulübümüz ile Uluslararası öğrenciler ile müzik günü etkinliği yapılmıştır,

Öğrenci Dekanlığı işbirliği ile düzenlenen etkinliğe bir çok sayıda ülke oyunları ve

müzikleri ile katılım sağlanmıştır.



MÜZİK

KULÜBÜ

 Müzik Kulübümüz tarafından Işık’ın sesi yarışması 17 Mart Tarihinde

düzenlinmiştir.

 Işık Üniversitesi Müzik Kulübü sesine 

güvenen öğrencileri ses yarışmasında 

buluşturdu. İlk elemeyi geçen 8 öğrenci 

finale kaldı. 



MÜZİK

KULÜBÜ

 Müzik Kulübümüz 29 Mart tarihinde Şilenin düzel mekanlarından Fusha’da müzik

kulübümüz sahne almıştır.



IŞIK RADYO 
KULÜBÜ



IŞIK RADYO

KULÜBÜ

Radyo Kulübü Aktifleştirme çalışmaları

 Aktif hale getirmek için çalıştığımız Radyo kulübümüzde son hazırlıklar tamamlanmış olup,

mart ayında ilk yayınlara geçilmesi planlanmıştır. Ahmet Tunçberk Hocamızın desteği ile

radyo kulübümüz heyacanla çalışmalarına başlamıştır.



IŞIK RADYO

KULÜBÜ
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Şile Radyosunda keyifli bir röportaj 

gerçekleştirildi. Işık Üniversitesi Rektörümüz Sayın Hasan Bülent Kahraman, Işıklı 

Feministler Kulübü Başkanı Aysel Can ve Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı 

Emine Dal ile canlı yayın röportajı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca bu röportaj 2021-2022 yılının ilk Üniversite Radyo yayını olmuştur.



IŞIKLI 
FEMİNİSTLER 

KULÜBÜ



IŞIKLI FEMİNİSTLER

KULÜBÜ

 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar günü Psikoloji kulübü , Atatürkçü düşünce kulübü ve Işıklı 
feministler kulübü öncülüğünde öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen çevrim içi olarak 
kutlandı. 



Okçuluk
Kulübü



OKÇULUK

KULÜBÜ

 Okçuluk kulübü öğrencilerimize eğlenceli oyunlar ile renk katmaya devam

etmektedir.



OKÇULUK

KULÜBÜ

 Okçuluk kulübü Eskişehirde düzenlenen üniversiteler arası salon turnuvasında katılım

göstermişlerdir. Bu turnuvaya 30 a yakın üniversite katılım sağlamıştır.



OKÇULUK

KULÜBÜ

 Okçuluk Kulübümüz Antremanlarına tekrar başlanmıştır, katılımın iyi yönde olması ise
sevindirinci durum.



Doğa Farkındalık
Kulübü



DOĞA FARKINDALIK

KULÜBÜ

 Şile Tarım Müdürlüğü ile birlikte ilaçlanması ve bakımı yapılması gereken alanlarda

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 Ayrıca doğal bitki yetiştirme ve fidan ekimi projelerine başlama kararı alınmıştır.

 Işık Üniversitesi Doğa Farkındalık Kulübü Şile Orman Müdürlüğünü ziyarette bulunarak

Üniversite Öğrencileri olarak projelerinden bahsetti. Önümüzdeki günlerde yapılacak

fidan dikme kampanyası için fidan ve iş birliği talebinde bulunuldu.



Psikoloji
Kulübü



PSİKOLOJİ

KULÜBÜ

 Zoom üzerinden 11.01.2022 tarihinde Alt Alan Serisi Spor Psikolojisi zoon üzerinden

etkinliği yapılmıştır. 

 Işık Psikoloji Kulübü, Toplum

Gönüllüleri ve Sosyal Sorumluluk

kulübü öğrencileri Cerebral Palsy

hakkında farkındalık etkinliği

düzenlemiştir.



PSİKOLOJİ

KULÜBÜ

 Psikoloji kulübümüz İZEV Derneğini ziyarette bulunmuştur.



Satranç
Kulübü



SATRANÇ

KULÜBÜ

 Sene boyunca haftada iki gün olacak şekilde yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çalışmalarına 

devam ettiler. Nisan ayında düzenlenecek olan Üniversiteler Satranç Şampiyonası’na 

katılacak 5 oyuncunun seçimlerini düzenlenen bir turnuvayla gerçekleştirdiler.

 Nisan 2017 ayında düzenlenen Üniversitelerarası Satranç Şampiyonası’nda 

üniversitemizi beş kişilik bir ekiple, FMV Işık Üniversitesi Satranç Takımı olarak temsil 

ettiler.

 5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen FMV Işık Okulları 12. Satranç Takım 

Yarışması’nda üniversitemizi beş kişiik bir ekiple temsil ettiler.



SATRANÇ

KULÜBÜ

 25 Mart Tarihinde Kadınlar kategorisi Satranç Turnuvası düzenlenmiştir, katılım bekleninin

üstünde olmuştur, lik 3’e girenler okul takımına davet edilmiştir.



Sosyal Aktiviteler
Kulübü



SOSYAL AKTİVİTELER

KULÜBÜ

 SAK eğlenceli oyunlar ile etkinliklerine devam etmektedir. Üniversite içi ve dışı

bir çok etkinliklere destek vermeye devam etmekteler.

 SAK kulübümüz ile yapılan etkinlikte 200 

kişinin üzerinde katılım ile öğrencilerin

stresten uzakta olmaları ve eğlenmeleri

sağlanmıştır. Mezun öğrencilerimizden

oluşan Şort grubu ücretsiz sahne alarak

okullarını unutmadıklarını göstermişlerdir.



Mutfak Sanatları
Kulübü



MUTFAK SANATLARI

KULÜBÜ

 Mutfak Sanatları Kulübümüz ilk iftar etkinliğini düzenlemiştir.



Toplum
Gönüllüleri 

Kulübü



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

KULÜBÜ

 Ahmet Yahşi Bey İlkokulu Toplum Gönüllüleri Kulübü tarafından ziyaret edilerek

öğrenciler için neler yapılabilir görüşmeleri yapılmıştır. Sosyol, kültür ve Psikolojik

destek verilmesi planlanmıştır. 



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

KULÜBÜ

 Şile belediyesi ile yapılan ortak çalışma ile sahillerin temizlenmesi yapılarak geri

dönüşüm sağlanmıştır.



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

KULÜBÜ

 Toplum Gönüllüleri Kulübümüz karaoke gecesi düzenleyerek hem öğrencilerin eğlenmesini
sağlamız hem de toplanan bağış ile yardım kuruluşlarına destekte bulunmuştur. 



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

KULÜBÜ

 Işık TOG  (Toplum Gönüllüleri) ve Minik Ellek Kulübümüz ile planlanan sosyal

sorumluluk projesi çerçevesinde Ahmet Yahşi Bey ilkokulu ziyaret edilmiş ve talepleri

üzerine “Aile içi Sağlıklı İletişim” çevrimiçi toplantı organizasyonu 09.02.2022 ve

10.02.2022 tarihinde yapılmıştır.

 Aynı Okul ile Sosyal Sorumluluk projelerine devam edilmektedir.



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ

KULÜBÜ

 Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında TİDER ile israfa karşı kumbara alanları
oluşturulmaktadır, Mart ayı itibariyel bu çalışmalara başlanmıştır.

 Üniversite içinde gerekli alanlar kurul ile oluşturulmuştur ve yardım kampanyalarına hızlıca
başlanması hedeflenmektedir.

 IşıkTog Kulübümüz ile Üniversitemizde bulunan yardım kutusu açılmış ve pandemi sürecinde
biriken malzemeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmesi sağlanmıştır, yardım
destekleri için TİDER gibi vakıflar ile işbirliğine başlanmıştır.



Türk Kızılayı
Kulübü



TÜRK KIZILAYI

KULÜBÜ

 Pasif durumda olan kulubümüz

yeniden aktif hale gelmesi için

çalışmalara başlamıış ve yeni üyeler

bulma girişimlerine Mart 2022 tarihi

itibariyle başlamıştır.



Uluslararası
Öğrenciler

Kulübü



ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİLER

KULÜBÜ

 SFL binasında Karaoke yarışması düzenlenmiştir, eğlenceli atmosfer içinde öğrenciler

gönünllerince eğlendikleri gözlenmeştir.



Uluslararası
İlişkiler
Kulübü



ULUSLARARASI İLİŞKİLER

KULÜBÜ

 Politik Psikoloji Semineri cep sinamasında düzenlenmiştir, 6 Aralık tarihinde

düzenlenen ilk seminere konuşmacılarımız ile renk katılmıştır.



IŞIK SİBER 
KULÜBÜ



IŞIK SİBER 

KULÜBÜ

 Işık Siber Kulübü 25 şubatta sabah 08.00 e kadar sürecek hackin etkinliğinde buluştu.  

İnternet üzerinde sanal açıkların tespiti ve manipülasyon etkinliği  gerçekleştirilmiştr. 

 Işık Siber Güvenlik kulübü, hızla artan

dijitalleşme ,siber tehditlerin ve siber açıkların

artmasıyla bu anlamda kurum ve şirketlerde

siber güvenlik ihtiyacı doğmuştur. Siber

güvenlik uzmanı Battal Koç ile Siber güvenlik

konularına değinilmiştir.



IŞIK 
SESLENDİRME VE 
DUBLAJ KULÜBÜ



IŞIK SİBER 

KULÜBÜ

 Kulübümüz federal filma akademesi eğitmenleri ile söyleyişi planını yüz yüze

gerçekleştirmiştir.



Hayvanseverler

Kulübü



HAYVANSEVERLER

KULÜBÜ

 Hayvanseverler Kulübü Başkanımız ve Üyeleri kedilerin kısırlaştırılması için

planlamaya başlamış ve ilk etapta 8 kedimiz kısırlaştırılmıştır. 

7 köpeğimizin aşı kartları çıkartılmış ve düzenli kontroller ile aşıları yapılmaktadır.



Chargers flag
football



Chargers flag football

 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 4-5 Ekim 2021 tarihinde kulüpler

oryantasyonuna 4 üyemizle katılım sağladık. Bu etkinlikte kulübümüze; ilk gün 41,

ikinci gün 14 kişi olmak üzere toplam 55 yeni üye kazandırdık.

 Amerikan Futbol takımımız ara dönemde de

çalışmalarına devam ederek hazırlık maçlarını

programlamıştır.



Işıklı Galatasaraylılar
Kulubü



Işıklı Galatasaraylılar Kulübü

 Kulübümüzün talebi ile hayır lokması döktürülmüştür.



Spor Müdürlüğü

TAKIM  ADI SEÇİLEN ANTRENÖR

FUTBOL 35 ALİ PARLAK

ERKEK BASKETBOL 22 BORA AKBULUT

KADIN BASKETBOL 10 BORA AKBULUT

KADIN VOLEYBOL 18 MÜCAHİT ÇAVDAR

ERKEK VOLEYBOL 15 MÜCAHİT ÇAVDAR

KORUMALI FUTBOL TAKIMI 60 O.AKBUDAK / Ş.ŞANLIOĞLU

KADIN TENİS TAKIMI 6 TAKIM KAPTANI

ERKEK TENİS TAKIMI 6 TAKIM KAPTANI

HENTBOL TAKIMI 13 TAKIM KAPTANI

ERKEK MASA TENİSİ TAKIMI 4 TAKIM KAPTANI

KADIN MASA TENİSİ TAKIMI 3 TAKIM KAPTANI

ERKEK SATRANÇ TAKIMI 5 TAKIM KAPTANI

SALON FUTBOLU TAKIMI 25 ALİ PARLAK

KADIN SATRANÇ TAKIMI 4 TAKIM KAPTANI
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2021-2022 SPOR TAKIMLARI SEÇMELERİ

 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte aşağıda verilen branşlar için

seçmeler yapılmış takımlar oluşturulmuştur, gerekli malzemeler temin edilerek

Üniversitenin en iyi şekilde Temsil edilmesi sağlanmaktadır.



Spor Faaliyetleri



Spor Faaliyetleri

 Öğrencimiz Antalyada yapılan turnuvada Tenis dalında birinci olmuştur.

 Üniversitemiz Kick Boks Takımı, 15-18 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu’nun Erzurum’da düzenlemiş olduğu; Türkiye Üniversiteler Kick

Boks Şampiyonası’na katılmıştır. 



Spor Faaliyetleri

 Mart Ayında Üniversitemiz Futbol Takımı
İstanbul 1.Lig grup maçları devam
etmektedir

 Mart Ayında Üniversitemiz Futsal
Takımı İstanbul 1.Lig grup maçları
devam etmektedir

 Üniversitemiz Korumalı Futbol Takımı
İstanbul 1.Lig grup maçları devam
etmektedir



Spor Faaliyetleri

 Üniversitemiz Hentbol Takımı İstanbul
1.Lig grup maçları devam etmektedir



PSİKOLOJİ DANIŞMA

MERKEZİ

 PDM tarafından Performans kaygısını anlamak ve baş edebilmek semineri

düzenlenmiştir.

 Spor Kampında ise ekip olma ile ilgili seminer verilmiştir.



PSİKOLOJİ DANIŞMA

MERKEZİ

 6 Martta Psikoloji Kulübü ve
TPÖÇG işbirliğinde düzenlenen
benim verdiğim seminer
var 240 kişi katıldı.

 21 Mart Tarihinde Işık Üniversitesi 
Öğrenci Kulüplerinden Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Kulübü, 
Toplum Gönüllüleri Kulübü, Minik 
Eller Kulübü, Psikoloji Kulübü ve 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi
iş birliğinde “Down Sendromu 

Farkındalık Semineri” düzenlendi. 
Toplamda 85 kişi katıldı.



PSİKOLOJİ DANIŞMA

MERKEZİ

 Işık Üniversitesi Öğrenci
Kulüplerinden Psikoloji Kulübü ve 
Psikolojik Danışmanlık Merkezi iş 
birliğinde “BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN 
MEDYA DİYETİ” semineri 
düzenlenmiştir.



Dış Etkinlikler

FMV Işık Okulları Basketbol Takımı

Kamp İçin Kampüsümüzdeydi
 FMV Işık Okulları Erenköy ve Ayazağa

Basketbol Takımı 4 günlük kamp için
Işık Üniversitesi Şile kampüsündeydi.
Oyuncular ve koçlardan oluşan 33
kişilik kafile, 4 gün süren kamp boyunca
hem Şile kampüsünün geniş olanakları
eşliğinde sportif faaliyetlere hem de
keyifli sosyal aktivitelere imza attı.
Gönül Kahvesi işbirliği ile her şey dahil
açık büfe yemek ve içecek hizmeti
verilmiştir. Kampın son gününde aileler
de Şile kampüsünde takım
oyuncularına katıldı. Kampüsü gezen
aileler, üniversite ve kampüs hakkında
ayrıntılı bilgi aldı. Kamp sürecini
değerlendiren FMV Işık Okulları Sportif
Faaliyetler Direktörü Ayhan Özgümüş,
“Üniversitemizin Şile kampüsü, sahip
olduğu sportif ve sosyal altyapı
olanaklarıyla çocuklarımıza ideal bir
kamp ortamı sundu. Çok keyifli bir
kamp sürece geçirdik, üniversitemizden
kamp, konaklama ve sportif
faaliyetlerimiz için en üst düzeyde
destek aldık. Kampın son gününde
oyuncularımızın aileleri de bizlere eşlik
ederek hem çalışmalarımızı hem de
kampüsü yerinde görme olanağı elde
ettiler, onlar da memnun oldular.
Kamplarımıza, üniversitemizin açık –
kapalı alanlarını değerlendirerek yaz
aylarında da devam edeceğiz.” dedi.

 Üniversitemize ek gelir sağlamakla birlikte, Sosyal ve Basılı Medyada tanıtım ile reklam amacıda
taşımaktadır. Ayrıca FMV Okulları için potansiyel öğrencilere Üniversitemizi tanıtmak ve
hafızalarında güzel bir anı ile yer almak en büyük hedeflerimizdendir.



Dış Etkinlikler

Milan Atletik Voleybol Spor Kulübü Takımı Kamp İçin Kampüsümüzdeydi

 31 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsümüzde 41 Kız ve 5 Antranör

eşliğinde yapılan spor faaliyetlerine akşam yemekleri sonrası eğlenceli aktiviteler ile keyifli

bir kamp olması sağlanmıştır. Milan Atletik Voleybol Kamp sahibi Antranörlerimiz kampın

çok güzel geçtiğini ve bu işbirliğin uzun süreli olması için iletişimde olacaklarını

ilettiler. Sportif faaliyetleri için tüm olanakların sağlanması ile birlikte herşey dahil yemek

sistemiyle birlikte keyifli sosyal aktivitelerenden yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca

Psikolojik Danışma Merkezimiz tarafından sporculara yönelik eğitim verilmiştir.

 Cedi Osman Academy Esenyurt Basketbol Spor Kulübü Takımı Kamp İçin

Kampüsümüzdeydi, 24-27 Ocak tarihleri arasında süren Kış kampına 19 Sporcu 3 Antranör

ile katılım sağlanmıştır. Yoğun kar yağışına rağmen kampı iptal etmeyerek katılmaları da ayrı

bir eğlence ortamı yaratmıştır. 3 gün süren kamp boyunca hem Şile kampüsünün geniş

olanakları eşliğinde kapalı salonda sportif faaliyetlere hem de keyifli sosyal aktivitelerden

faydalandılar. Kamp Sahibi Can Bey çok memnun kaldıklarını ve ilk kampları olmasına

rağmen çok rahat ve her yönden olumlu geçtiğini ilettiler. Işık Üniversitenin kendileri için artık

evleri olduğunu ilettiler. Üniversitemizin tanıtımı ve spora destek anlamında bu işbirliğinin

devam etmesini sağlayacağız.



Dış Etkinlikler

FMV Işık Okulları Basketbol Takımı Kampı sonunda veliler ile buluşma

 FMV Işık Okulları Erenköy ve Ayazağa Basketbol Takım ailelerine okul gezisi düzenlenmiş

ve sonunda sucuk partisi ile son bulmuştur.

FMV Işık Okulları Basketbol Takımı Kampı sonunda veliler ile buluşma

 Milan Atletik Voleybol kulübü ile bir çok etkinlikler düzenlenmiştir, doğum günü olan

sporcuların kutlamaları yapılmıştır.



SKS DİĞER FAALİYETLER

Öğrenciler ve İşletmelere ait motorsikletler

için alan belirlemesi yapılması

 Bir yandan düzeni sağlamak bir yandan da

alan yaratmak için Destek Hizmetleri Daire

Başkanlığı ile ortak projelendirelerek park

alanı oluşturulmuştur.

 Sosyal Merkezi Düzenlemeye devam

ediyoruz.

 Işıkstore ürün çeşitliliğine devam

edilmektedir, satışlar ayrıca online

olarakta yapılmaktadır.



SKS DİĞER FAALİYETLER

 Öğrenci Kulüplerimize toplantılarını ve

sohbetlerini yapabilecekleri alan

oluşturduk.

 Müzik odası düzenleme ve temzileme

çalışmaları yapılarak eksik malzemeler

giderilmeye başlanmıştır.

 Fotoğrafçılık Kulübü sergisi için Işıkstore

kullanılmıştır.



SKS DİĞER FAALİYETLER

 Okçuluk kulübümüz için açık alan

oluşturulmuştur.

 Sibel Hocamızın önderliğinde 4 alana

Mural ve Grafiti çalışmaları yapılmıştır.



SKS DİĞER FAALİYETLER

 İBB İstanbul Spor ile yapılan

işbirliği ile spor Tanıtımları ve 

eşantiyon dağıtımı yapılmıştır.

 Çok amaçlı salon için Ayna

sistemi tamamlanmıştır. Dans

Kulübü ve Folklor Kulübümüz

için planlanmış olup hizmete

açılmıştır, ayrıca malzeme

dolabı olarakta kullanılacaktır.  



SKS DİĞER FAALİYETLER

 Redbull ile kağıt uçurtma

şenliği planlanmış ve Spor

salonunda gerçekleştirilmiştir.  

Başvurus sayısının 60-70 kişi

arasında olduğu iletilmiştir. 

 Yaz Kampları hazırlıklarına

başlanmıştır, kampa gelecek

kulüpler duyuru çıkmaya

başladılar, bizim için iyi bir

tanıtım sürecidir.


