
GÜZ DÖNEMİ 
KULÜPLER KOLAJ

01 AĞUSTOS 2020– 31 OCAK 2021

Kampüste olamasak da birlikteyiz..



ARTELİER 
KULÜBÜ



ARTELİER KULÜBÜ 14 OCAK 2021

İstanbul Modern'in düzenlediği koreograf ve 

çağdaş dans sanatçısı Tuğçe Tuna ile 

yapılacak atölyeye davetliyiz. Katılmak 

isteyenler etkinlik gününden önce bizimle 

DM den iletişime geçebilir. 

Etkinlik 14 Ocak 2021 saat 16.00-17.00 

arası zoom üzerinden gerçekleşecek.



ARTELİER KULÜBÜ 7 OCAK 2021

Online müze gezilerimizin ikincisini bu hafta 

gerçekleştiriyoruz. Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan 

ve İstanbul Dolapdere'deki 3 katlı binasında 

modern sanat eserlerinin sergilendiği Arter 

müzesini, müzenin rehberleri eşliğinde gezmek, 

evlerimizde olduğumuz bu dönemde bir nebze 

olsun kendimize yeni şeler katmaya devam 

edebilmek, keyifli bir tur gerçekleştirmek için 

hepinizi 7 Ocak Perşembe günü 19.00'da zoom 

üzerinden yapacağımız etkinliğimize bekliyoruz.

Artelier Güzel Sanatlar Kulübü & DSC Sabancı

@dscsabanci, @sabanciuniclubs2h

https://www.instagram.com/dscsabanci/
https://www.instagram.com/sabanciuniclubs/


ARTELİER KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

Merhaba arkadaşlar!

Pandemide bile sanattan ayrı kalmayalım diye 

harika bir etkinlikte zoomda bir araya 
geliyoruz.

İstanbul Modern Müzesi ile anlaştığımız bu 

etkinliğimizde, müze rehberi eşliğinde online 

müze turu yapacağız. Herkesi Müzede Bir 

Gece serimizin ilk etkinliğine bekler, sağlıklı 
günler dileriz.😊



ARTELİER KULÜBÜ 9 EKİM 2020

Merhaba Arkadaşlar 👋🏼,

Yeni gelen arkadaşlarımızla tanışmak, 

kulübümüzü tanımak, bu dönem içinde ve 

gelecek dönemlerde yapacağımız 

workshoplardan, etkinliklerden haberdar olmak 

ve bizimle dilediğiniz fikirlerinizi paylaşabilmek 
için, sizleri tanışma toplantımıza bekliyoruz!

Tanışmamızı 9 Ekim Cuma akşamı 21.00'da 

Google Classroom üzerinden 
gerçekleştireceğiz.

Hepinizi heyecanla bekliyoruz!



ARTELİER KULÜBÜ 30 AĞUSTOS 2020

Aramıza hoş geldin

Okulda tanışacağımız günleri iple 
çekiyoruz 

Artelier hakkındaki soruların için 

bize mailden veya DM'den 
ulaşabilirsin.



ASTRONOMİ 
KULÜBÜ



ASTRONOMİ KULÜBÜ 30 OCAK 2020

Merhaba Gökyüzü Severler,

Cumartesi gecesi Ersin Göğüş 

hocamızın Dünya, Ay ve suyun ilk 

oluşumları üzerine konuşmasını 

Gündem Ötesinde birlikte izlemeye 

ne dersiniz? Cumartesi gece 00.30’da 

televizyon ya da youtube kanalından 
canlı görüşmek üzere..



ASTRONOMİ KULÜBÜ 12 KASIM 2020

Yeniden merhaba 
Gökyüzü Severler,

Bu akşam saat 7 de 

başlayacak olan Tübitak 

Astronomi ve Uzay 

Seminerlerinden ilki 

'Gökyüzünün Filmi' adlı 

seminere katılabiliriz. 

Konuşmacı Amsterdam 

Üniversitesinden Ralph 

Wijers. Zoom ID ya da 

Youtube Live üzerinden 
katılım mümkün 🌌



BİLGİSAYAR
KULÜBÜ

SUACM International Branch

Google DSC Sabanci University Branch

SUACM Sabanci University Branch 



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 16 OCAK 2021

Google DSC Sabanci University Branch

Selam arkadaşlar Cloud Study Jam 

serisi DSC Sabancı Üniversitesi ve 

Sivas Üniversitesi ortaklığında devam 

ediyor.

16 Ocak saat 20.30 Google Developer 

Turkey YouTube hesabında "ETL 

Processing on Google Cloud Using 

Dataflow and BigQuery" konulu 

yayınımizda İzzet Kılıç bizlerle olacak.

Yayına katılmak için sizleri 16 Ocak 

Cumartesi günü 20.30'da YouTube 
kanalımıza bekliyoruz.👇🏽



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 7 OCAK 2021

Online müze gezilerimizin ikincisini bu hafta 

gerçekleştiriyoruz. Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan 

ve İstanbul Dolapdere'deki 3 katlı binasında 

modern sanat eserlerinin sergilendiği Arter 

müzesini, müzenin rehberleri eşliğinde gezmek, 

evlerimizde olduğumuz bu dönemde bir nebze 

olsun kendimize yeni şeler katmaya devam 

edebilmek, keyifli bir tur gerçekleştirmek için 

hepinizi 7 Ocak Perşembe günü 19.00'da zoom 
üzerinden yapacağımız etkinliğimize bekliyoruz.

Artelier Güzel Sanatlar Kulübü & DSC Sabancı

https://sabanciuniv.zoom.us/j/870620225

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 24 ARALIK 2020

Google DSC Sabanci University

Sabancı DSC olarak Artelier kulübü ile ortaklaşa 

düzenleyeceğimiz sanal müze turları ile etkinliklerimize 

devam ediyoruz 🎨. Bunların ilki, 26 Aralık Cumartesi 

günü saat 16.00 'da gerçekleştireceğimiz Modern 

Sanat Müzesi Turu. Müzenin rehberlerinden biri 

eşliğinde gerçekleşecek etkinliğimizde herkesi 

aramızda görmekten mutluluk duyarız. Etkinlik linkimiz:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83078480909?pwd=LzlBc3J
wNVRhUVpxUzkrdncwcVZYdz09



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

Merhabalar 👋🏼
Mobil programlamada kendimizi 
geliştireceğimi yepyeni bir seri ile 
karşınızdayız. 
Codelab üzerinden ilerleyeceğimiz 
Flutter workshopu 25 Aralık Cuma, saat 
20:00'da YouTube'da sizlerle.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 19 ARALIK 2020

İlk oturumu 40 bin izleyici ile rekor sayıya 
ulaşan Evrim Ağacı Mobil Uygulama 
Maratonu ve Soru-Cevap'ın 2. oturumunu 
19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da 
YouTube kanalımız üzerinden 
gerçekleştireceğiz. Etkinlikte Evrim 
Ağacı'nın yeni mobil aplikasyonunu 
kodlarken aynı zamanda girişimcilik, DSC, 
bilgisayar mühendisliği ve kodlama üzerine 
sorularınızı cevaplayacağız. Ayrıca Evrim 
Ağacı ekibi ile keyifli bir bilim sohbeti sizleri 
bekliyor.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 12 ARALIK 2020

Türkiye’ye bilimi sevdiren Evrim 

Ağacı ile ortak yayınımızda bilim 

virüsünün daha fazla kişiye ulaşması 

için uygulama maratonu 

gerçekleştireceğiz. 

İki seanstan oluşacak bu maratonun 

ilk bölümü ile bugün saat 19:00’da 
YouTube kanalımızda sizlerleyiz.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 ARALIK 2020

Android Study Jam 2 ile 

sizlerleyiz. 

3 Aralık saat 21:00’de YouTube 
kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 1 ARALIK 2020

7 Aralık Pazartesi saat 20.00 de LinkedIn 2020 
Top Voices isimleri arasına seçilen Aiswarya 
Srinivasan konuğumuz olacak Veri bilimi ve 
teknoloji sektöründe kadın olmanın etkilerini 
konuşacağımız bu sohbetimize hepinizi 
bekliyoruz. 
Oturumu YouTube kanalımızda canlı olarak 
yayınlayacağız.

We are thrilled to announce that Aishwarya 
Srinivasan will be joining us on Monday, 
December 7th to talk about Women in Data 
Science This webinar will be live on our 
Youtube channel. We expect to see everyone 
interested in the field of data science.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 24 KASIM 2020

28 Kasım Cumartesi günü saat 

19.00'da Emre Şahiner'in katılımıyla 

gerçekleşecek olan App Clone 

Challenge'a hepinizi bekliyoruz. 

Youtube'da hep beraber MySu+ 

uygulamasını canlı bir şekilde 
kodluyor olacağız.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 11 KASIM 2020

Android Study Jam'in ilk oturumunu kaydettik! 

Android dünyasını keşfetmek istiyorsanız gelin 

ve bize katılın. Düzenli olarak gerçekleşecek 

study jam oturumlarımıza katılabilir ve 

portföyünüze Google DSC onaylı sertifikanızı 

ekleyebilirsiniz. İlk oturum kaydı saat 20:00'da 

YouTube'da paylaşılacak, linki biomuzda 

bulabilirsiniz.

We recorded the first session of the Android 

Study Jam! If you need to discover Android 

World, come and join us. You can participate in 

our regular android study jam sessions and you 

can add your Google DSC approved certificate 

to your portfolio. The first session recording will 

be available on the YouTube account at 20:00. 

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 6 KASIM 2020

Herkese merhabalar, Sabancı Üniversitesi Google 

Developer Students Club bu yıl faaliyetlerine başlıyor.

DSC Sabancı komünitesi, birlikte öğrenmeyi hedefleyen ve 

Google teknolojilerini kullanarak projeler geliştireceğimiz bir 

topluluk. Sadece yazılım üzerine çalışmıyoruz 

Google teknolojilerinin hedeflediği tüm alanlarda varız. 

Arts&Cultur, YouTube, Women Techmakers, Google 

Podcast, Gaminggibi farklı komitelerde aktif çalışmalarımıza 

başlıyoruz. 

Siz de ekibe dahil olarak etkinliklerimizi, Google dünyasını 

ve çeşitli kariyer fırsatlarını keşfedebilirsiniz. 

En kısa zamanda görüşmek üzere! WhatsApp grubumuza 

katılmak için link bioda.

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 5 KASIM 2020

Merhaba Sabancılı, Google 

dünyasının kapısını aralamak için 

çok az kaldı. 
Takipte kal!

Google DSC Sabanci University Branch



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

SUACM International Branch

Would you like to learn React, Vue and Angular, one of the most 

well-known frameworks of JavaScript, from scratch? The first 

thing you will do in our new series where you can improve 
yourself gradually is to create a To-Do App.

Immediately after registration, a random framework will be 

assigned to you, all you need to do is complete the App and 

upload it to GitHub by December 25th, 23:59 (Istanbul). You do 

not need any prior knowledge to participate in this training. The 

application expected from you is a beginner-level To-Do 

application that you create with your own design. At the end of 

the event, everyone who attended and successfully completed 

the project will be able to examine each other's projects. So you 

can get an idea about all frameworks. In addition, we will share 

the documents and videos that can help you in your projects 
after the form is filled. We are waiting for your applications.

Winners will be determined by voting at the end of the 

competition and the web applications they have prepared will be 

shared from their club accounts, and the link for the application is 
in our bio!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 10 ARALIK 2020

SUACM International Branch

Our app development workshop series continues 

with our upcoming Firebase Database & 

Authentication with React Native App Workshop 

given by our International Branch Board Member 

Steven El Khaldi, today at 8pm (Istanbul). 

If you want to learn more about NOSQL 

Database, how to implement it into an app and 

want to ask your questions during the workshop; 

we would be more than glad to see you among 
us, the Zoom link is in our bio!

The workshop will be in English

Today!

8pm (20:00), Istanbul



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

SUACM International Branch

You are invited to our Building an App with React 

Native Workshop given by our International 

Branch Board Member Steven El Khaldi on 

Tuesday, 8th of December. 

If you want to learn more about building an app 

with react native and ask your questions during 

the workshop; we would be more than glad to 

see you among us. 

Our event will begin at 8 pm (Istanbul), the Zoom 
link for the workshop is in our bio!

The workshop will be in English

Tuesday, 8th of December 8pm (20:00), 
Istanbul.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ
SUACM International Branch

You are invited to our meeting with our alumni 

Adnan Burak Ayaz on Thursday, 3rd of 

December. Right after graduating from Sabancı

University Computer Science & Engineering; 

Burak started working as a Back-End Developer 

at Peak Games. Currently, he is working for Voys

again as a Back-End Developer. If you want to 

hear more about his university life, how he built 

our beloved website Suchedule and more about 

the life of a Back-End Developer; we would be 

more than glad to see you among us. Our event 

will begin at 8 pm (20:00), Istanbul; and the link 

for the event is in our bio.

The meeting will be in English

Thursday, 3rd of December

8pm (20:00), Istanbul.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 19 KASIM 2020

SUACM International Branch

We would like to announce our latest partnership with inzva, a highly 

enterprising & leading Turkish hacker community. As part of our 

partnership, we would like to invite and inform you about their upcoming 

event.

Our partner inzva is holding an Online Programming Contest for 

Universities (“OPC”) with the partnership of our university. It is a two-

round, team-based contest that will be held on December 12 and 

December 26, respectively.

The contest consists of a Qualification Round and a Final Contest.

Every university will participate in the same Qualification Round, in which 

all teams of a certain university will compete against each other to place 

in the top three within their respective school.

The Final Contest will be a platform for the top three qualifying teams in 

every university to compete with the other qualifying teams from different 

universities across Turkey.

Application Period: October 24 - December 5, 2020 until 19:00

Online 'Qualification' Round: Saturday, December 12, 2020 between 

11:00 - 16:00

Online Final Contest: Saturday, December 26, 2020 between 11:00 -

16:00

If you want to join the contest, we kindly ask you to fill the form below. 

Participants without a group will be assigned to a group by SuCode.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 15 KASIM 2020

SUACM International Branch

Dear Members of SuCode,

You are invited to our meeting with our alumni 

Sevim Çalışkan on Monday, 16th of 

November. Right after graduating from 

Sabancı University Computer Science & 

Engineering; Sevim went to Germany, 

completed her master’s degree at Ulm 

University, and completed her master thesis in 

ETH Zürich. Currently, she is working for 

Apple in Barcelona as a Siri Language 

Engineer. If you want to hear more about her 

university life, her experiences in Germany, 

and being an engineer at #Apple; we would be 

more than glad to see you among us, the link 
for the meeting is in our bio!

https://www.instagram.com/explore/tags/apple/


BİLGİSAYAR KULÜBÜ 28 EKİM 2020

SUACM International Branch

We would like to announce our partnership with @kodluyoruz , a 

Turkish nonprofit organization working to make Turkey a talent hub 

by creating pathways for driven young people seeking careers in the 

technology sector.

Within the scope of our partnership, we will be participating in the 

CS50x Fellowship Program led by Kodluyoruz. CS50x is an 

Introduction to Computer Science course given by Harvard University 

Professor David J. Malan

As part of our Fellowship Program, we would like to reach everyone 

interested in taking the CS50x Course. During the Program we are 

going to follow the original CS50x Learning Programme and course 

content offered by Harvard University, since the course offered by 

Kodluyoruz is in Turkish. The programme also includes homeworks

which the participants will be solving with the help and supervision of 

our Presidents and Board Members.

If you want to join our learning groups, please fill the form below and 

join our whatsapp group.

Form: https://forms.gle/RbPUFWCvXAaCqSAD9

Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/CaBrkLFeLoa9HvPot73lS2

https://www.instagram.com/kodluyoruz/


BİLGİSAYAR KULÜBÜ 24 EKİM 2020

SUACM International Branch

It was a great 
meeting and an 
amazing Q&A 
session with our 
International 
Branch Members 
We have selected 
our captains for 
the Branch and we 
are ready to take 
off 



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 23 EKİM 2020

SUACM International Branch

We are inviting all students to SuCode
International Branch Meeting on Friday, 
23th of October. The meeting will be held 
on Google Classroom and it will begin at 8 
pm. We would like to inform you about 
our plans for this term and have your 
valuable feedback. We are very excited 
and hope to see you there! 

We are going to share the meeting link 
today. Ask for international whatsapp
group link from dm!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 5 OCAK 2021

SUACM Sabanci University Branch 

Geri sayım başladı.... algoComp'21 zamanı!

algoComp’21, ITU ACM Student Chapter tarafından 

12-21 Şubat tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek 

bir algoritma yarışmasıdır. Türkiye çapında tüm 

üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışma, ön 

eleme ve final olmak üzere iki online etapta 

yapılacaktır.

Yarışma sonunda;

Birinci gruba/katılımcıya 4500 TL,

İkinci gruba/katılımcıya 3000 TL,

Üçüncü gruba/katılımcıya 1500 TL,

Tüm katılımcılara ÇEKİLİŞLER ile çeşitli sürpriz 

ödüller verilecektir.

Başvurunuzu https://algocomp.ituacm.com/tr adresi 

üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar 

yapabilirsiniz. Yarışma, tüm üniversite ve 

bölümlerden öğrencilerin grup veya bireysel olarak 

katılımına açıktır2h



BİLGİSAYAR KULÜBÜ
SUACM Sabanci University Branch 

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan To-Do 

App Challenge'ımızın kazananı Eren 

Altın oldu, kendisini tebrik ederiz! 

ReactJS kullanarak oluşturduğu 

uygulamasının açık kaynak kodlarına 

kulübümüzün GitHub hesabı "Sabanci 

University ACM Student Chapter"dan 

ulaşabilirsiniz, uygulamanın ekran 

görüntülerine ulaşmak için sağa 

kaydırın! #SabanciUniversity #ACMStu
dentChapter #ReactJS

https://www.instagram.com/explore/tags/sabanciuniversity/
https://www.instagram.com/explore/tags/acmstudentchapter/
https://www.instagram.com/explore/tags/reactjs/


BİLGİSAYAR KULÜBÜ 29 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

29 Aralık Salı saat 20:00’da, 

kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Ali 

Parlakçı tarafından verilecek olan React 

ile Web Development’a Giriş 
workshop’umuza hepiniz davetlisiniz!

React nedir ?

Firebase’i Web uygulamasında kullanma

Web uygulamasını yayınlama

gibi konu başlıkları üzerinden 

ilerleyeceğimiz workshop’umuza hepinizi 
bekliyoruz, link profilimizde!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 19 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

19 Aralık Cumartesi saat 14:00’da hem mezunlarımız hem de hocalarımız 

olan Duygu Karaoğlan Altop ve İnanç Arın ile yapacağımız röportajımızı canlı 

izlemeye davetlisiniz!

2007 yılında Sabancı Üniversitesi Telekomünikasyon bölümünden mezun 

olan Duygu Karaoğlan Altop Hoca’mız mezuniyetinin hemen ardından 

Sabancı Üniversitesi Kriptoloji ve Ağ Güvenliği Master programına başlamış 

ve bu programı tamamlarken eş zamanlı olarak PhD. programını 

tamamlamış ve PhD. diplomasını alarak 2017 yılında okulumuzda çalışmaya 

başlamıştır. Duygu Karaoğlan Altop şu anda Sabancı Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimi ve Mühendisliği öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği 

bölümünden mezun olan İnanç Arın Hoca’mız ise mezuniyetinin hemen 

ardından Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Master 

programına başlamış ve bu süreç içerisinde MIT Girişimcilik Programı için 

Amerika’ya gidip geri gelmiştir. Master programını tamamlamasının ardından 

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği PhD. programına 

başlayan İnanç Arın bu programı da 2017 yılında tamamlamasının ardından 

okulumuzda Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği öğretim görevlisi olarak 

çalışmaya başlamıştır.

Eğer siz de hocalarımızın üniversite hayatı, Sabanci Üniversitesi master ve 

PhD. deneyimleri hakkında bilgi almak ve keyifli sohbetimizde bize katılmak 

istiyorsanız 19 Aralık Cumartesi saat 14:00’da sizi aramızda görmekten 

mutluluk duyarız, katılım linki profilimizde!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 17 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

17 Aralık Perşembe saat 18:00’da, okulumuzun 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği öğretim üyesi 

Kamer Kaya tarafından verilecek olan Süper 

Bilgisayarlar & Yüksek Başarımlı Hesaplama 

seminerimize hepiniz davetlisiniz!

Süper bilgisayar nedir ?

Süper bilgisayarların kullanım alanları nelerdir ?

Yüksek başarımlı hesaplama nedir ?

Yüksek başarımlı hesaplamanın kullanım alanları 

nelerdir,

gibi sorularınıza yanıt bulabileceğiniz 

seminerimize hepinizi bekliyoruz, katılım için 

Zoom linki profilimizde!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 16 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

16 Aralık Çarşamba saat 20:00'da mezunumuz Giray Özil ile olan 

sohbetimize hepiniz davetlisiniz!

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programını 

tamamlayarak 2006 yılında mezun olan Giray Özil yüksek öğrenim 

için gittiği Amerika’da Carnegie Mellon Üniversitesinde 

Entertainment Technology Master diplomasını tamamlarken eş 

zamanlı olarak Electronic Arts (EA) şirketinde Software Engineer 

olarak çalışmış, master diplomasını tamamlamasının ardından ise 

bu şirkette 3 yıl daha çalışarak Blizzard Entertainment şirketine 

Senior Software Engineer olarak geçiş yapmıştır. 2016 - 2017 yılları 

arasında kendi kurduğu girişim Austral Works sayesinde önemli 

tecrübeler edinen Özil, 2017 - 2019 yılları arasında Improbable’da 

Technical Director pozisyonunda çalışmış, 2019’dan beri ise 

Facebook Reality Labs’de Software Engineering Manager olarak 

Washington’da çalışmaktadır.

Giray Özil’ın öğrencilik dönemi, Facebook’daki çalışma hayatı ve 

olduğu konuma gelene kadar çalıştığı diğer bütün şirketler hakkında 

bilgi almak istiyorsanız sizi Çarşamba günü saat 20:00’da 

sohbetimize bekliyoruz, katılım linki bio’muzda!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

JavaScript'in en bilindik frameworklerinden React, Vue ve 

Angular'ı sıfırdan öğrenmek ister misiniz? Aşama aşama 

kendinizi geliştirebileceğiniz yeni serimizde yapacağınız ilk şey 

kendi To-Do App'inizi oluşturmak.

Kayıt olduktan hemen sonra size rastgele bir framework 

atanacak, yapmanız gereken tek şey ise 25 Aralık saat 23:59'a 

kadar App'i tamamlayarak GitHub'a yüklemek. Bu eğitime 

katılmak için hiçbir ön bilgiye ihtiyacınız yok. Sizlerden beklenen 

uygulama, tamamen kendi dizaynınızla oluşturduğunuz başlangıç

seviyesinde bir To-Do uygulamasıdır. Etkinlik sonunda katılan ve 

başarıyla projesini tamamlayan herkes birbirinin projelerini 

inceleyebilecek. Böylece bütün frameworkler hakkında fikir sahibi 

olabileceksiniz. Ayrıca projelerinizi yaparken yardımcı olabilecek 

döküman ve videoları form doldurulduktan sonra sizlerle 

paylaşacağız. Hepinizin başvurularını bekliyoruz.

Yarışma sonunda oylama ile kazananlar belirlenecek ve 

hazırladıkları web uygulamaları kulüp hesaplarından 

paylaşılacaktır, katılım formu linki bio’muzda!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 10 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

Our app development workshop series 

continues with our upcoming Firebase 

Database & Authentication with React 

Native App Workshop given by our 

International Branch Board Member Steven 

El Khaldi, today at 8pm (Istanbul). If you 

want to learn more about NOSQL 

Database, how to implement it into an app 

and want to ask your questions during the 

workshop; we would be more than glad to 

see you among us, the Zoom link is in our 
bio!

The workshop will be in English

Today! 8pm (20:00), Istanbul



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

You are invited to our Building an App with 

React Native Workshop given by our 

International Branch Board Member 

Steven El Khaldi on Tuesday, 8th of 

December. If you want to learn more about 

building an app with react native and ask 

your questions during the workshop; we 

would be more than glad to see you 

among us. Our event will begin at 8 pm 

(Istanbul), the Zoom link for the workshop 
is in our bio!

The workshop will be in English

Tuesday, 8th of December

8pm (20:00), Istanbul.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 1 ARALIK 2020

SUACM Sabanci University Branch 

Hepiniz için güzel geçtiğini umduğumuz bir 

vize dönemi ardından etkinliklerimize tüm 

hızıyla tekrardan başlıyoruz! 

1 Aralık Salı saat 20:00’da, Kolluder yazılım 

mühendisi Enes Abdullahoğlu tarafından 

verilecek Mobile App Development Workshop 

with Flutter & Firebase etkinliğimize hepiniz 

davetlisiniz. 

Bir uygulamanın yapım aşamasına canlı 

tanıklık edebileceğiniz, sorularınızı 

sorabileceğiniz, hem eğlenceli hem de eğitici 

workshop'umuza hepinizi bekliyoruz! Link 
bio’da!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 19 KASIM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

19 Kasım Perşembe saat 20:00’da 

Workshop Departmanı üyemiz Batuhan 

Işıldak tarafından verilecek Building a Chat 

App with NodeJS Workshop’umuza 
davetlisiniz.

-NodeJS 101

-Socket.io

-Express

-Network Operations

-Tools

-Let's Code!

gibi konu başlıkları üzerinden ilerleyeceğimiz 

hem eğlenceli hem de eğitici 

workshop'umuza hepinizi bekliyoruz, katılım 
linki bio'da!



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 17 KASIM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

17 Kasım Salı saat 20:00’de, okulumuzun 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği öğretim 

üyesi Orçun Çetin tarafından verilecek 

olan Siber Güvenlik seminerimize hepiniz 
davetlisiniz.

Siber güvenlik nedir ?

Siber güvenliğin önemi ve kullanım alanları 
nelerdir ?

Yeni başlamak isteyen biri nasıl başlar ?

Siber güvenlik bilgisi nasıl geliştirilir, gibi 

sorularınıza yanıt bulabileceğiniz 
seminerimize hepinizi bekliyoruz.

Toplantıya katılım için etkinlik günü
profilimizdeki linke tıklayabilirsiniz.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 12 KASIM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

12 Kasım Perşembe saat 20:00’da, 

Workshop Departman üyemiz Ahmet Ömer 

Kayabaşı tarafından verilecek 

olan #openCV Workshop etkinliğimize 

hepiniz davetlisiniz. openCV nedir, kullanım 

alanları nelerdir ve temelinde neye dayanır 

gibi sorularınıza cevap bulmanın yanı sıra, 

openCV hakkında temel teknik kullanım 

bilgileri edinebileceğiniz Workshop 

etkinliğimize katılım linki profilimizde, 
hepinizi bekliyoruz!

#sabanciuniversity #acmstudentchapter

https://www.instagram.com/explore/tags/opencv/
https://www.instagram.com/explore/tags/sabanciuniversity/
https://www.instagram.com/explore/tags/acmstudentchapter/


BİLGİSAYAR KULÜBÜ 9 KASIM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

9 Kasım Pazartesi saat 20:00’da, 

okulumuzun Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği 

Profesörlerinden Selim Balcısoy tarafından 

verilecek olan #DataScience seminerimize 

hepiniz davetlisiniz. Data Science, Data 

Analytics, Applied Machine Learning and AI 

ve Visual Analytics gibi çeşitli alanlarda 

araştırmalar yürüten Profesör Selim 

Balcısoy’un anlatımıyla, 21. Yüzyılın en ilgi 

gören araştırma ve meslek alanlarından biri 

olan #VeriBilimi ile ilgili bilgi almak isteyen 

herkesi bekliyoruz, katılım için Zoom linki 

bio’da! #SabanciUniversity #ACMStudentCh
apter

https://www.instagram.com/explore/tags/datascience/
https://www.instagram.com/explore/tags/veribilimi/
https://www.instagram.com/explore/tags/sabanciuniversity/
https://www.instagram.com/explore/tags/acmstudentchapter/


BİLGİSAYAR KULÜBÜ 4 KASIM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

4 Kasım Çarşamba 20:00’da mezunumuz 

Gülsüm Can ile olan sohbetimize hepiniz 
davetlisiniz✌🏼

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ve de 

Matematik yandal programlarını tamamlayarak 

mezun olan Gülsüm Can şu anda Almanya'nın 

Hamburg kentinde Yelp bünyesinde çalışıyor 
🇩🇪🇩🇪

Gülsüm Can’ın öğrencilik dönemi, Almanya’ya 

gidiş süreci ve yazılım mühendisliği ile ilgili bilgi 

almak isteyen tüm üyelerimizi etkinliğimize 
bekliyoruz.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 23 EKİM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

Yönetim kurulu üyemiz Ali Parlakçı’nın anlatımı ile gerçekleşen 
GIT Workshop’umuzun sonuna geldik.
Perşembe günü saat 20.00’da
50’yi aşkın katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz workshop’umuzda, 
GIT’in en temeldeki çalışma prensibinden Github üzerinden 
paylaşım yapmaya kadar ileriki dönemlerde üyelerimizin mutlaka 
karşılaşacağı birçok önemli noktaya değinme şansı bulduk.
Bu güzel etkinlik için @parlakciali ve bizi hiçbir etkinlikte yalnız 
bırakmayan siz değerli üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. 
Gelecek etkinlik ve toplantılarımız için takipte kalmayı 
unutmayın 
Git, yazılım geliştirme sırasında değişiklikleri kontrol etmemizi 
sağlayan bir versiyon kontrol yazılımıdır. Git sayesinde birlikte 
çalışan yazılımcılar, birbirlerinin yaptığı değişikliklerden haberdar 
olarak daha sağlıklı bir geliştirme ortamına sahip olurlar.

https://www.instagram.com/parlakciali/


BİLGİSAYAR KULÜBÜ 13 EKİM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

13 Ekim Salı günü saat 20.00'da Mezunlar Günü etkinliğimizi 

kaçırmayın!

Gram Games'teki çalışma tecrübesinin ardından şimdi de yüksek 

lisans eğitimine başlamış olan mezunumuz Berk Emre Sarıbaş'ın 

tecrübelerinden faydalanacak ve kendisine sorularımızı 

sorabileceğiz.

Oyun sektörü, staj dönemi, okul zamanı ve sonrası gibi konularda 

yaptığımız sohbetlerle keyifli ve bir o kadar verimli bir etkinlik 

geçirdik.

Etkinliğimize katıldığı ve bizlere keyifli bir sohbet eşliğinde 

tecrübelerini anlattığı için mezunumuz Berk Emre Sarıbaş’a çok 

teşekkür ederiz.

Siz değerli üyelerimiz de bizleri bu etkinlikte yalnız bırakmadığınız 

için ayrıca teşekkür ederiz. Gelecek etkinliklerimiz ve 

toplantılarımız için takipte kalmayı unutmayın.



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 12 EKİM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

JOIN TO SUCODE INTERNATIONAL 
SECTION!!

We have created a section specifically for 
international students. Fill out the form

https://forms.gle/PbRNkjwVXE6cUNmo7



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 11 EKİM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

Oryantasyonun ardından yeni 

üyelerimizle ilk toplantımız olan tanışma 

toplantımızı yaklaşık 100 kişi ile 

gerçekleştirdik. Aramıza katılan 

arkadaşlarımız sayesinde bu seneye 

harika başladık.

Birlikte çok güzel işler başaracağımıza 

inandığımız arkadaşlarımıza tekrardan 

aramıza hoşgeldiniz diyoruz. Tanışma 

etkinliğimize katılabilen katılamayan tüm 

üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.

Önümüzdeki etkinliklerimize ve 

toplantılarımıza katılım için bizi takipte 

kalın!🎊🎉14h



BİLGİSAYAR KULÜBÜ 7 EKİM 2020

SUACM Sabanci University Branch 

Bu sene yeni katılan arkadaşlarımızla tanıştığımız 

ve yaklaşık 200 kişilik bir katılıma ulaştığımız 

Oryantasyon'20 için katılan herkese çok teşekkür 
ederiz.

7 Ekim Çarşamba saat 19.40'ta aktif üye olmak 

isteyen arkadaşlarımızla yapacağımız tanışma 

toplantımıza hepinizi bekliyoruz.

7 Ekim Çarşamba günü 19.40'ta yapacağımız 

Tanışma Toplantımıza hepinizi bekliyoruz! Birbirimizi 

daha yakından tanıyabileceğimiz, 

departmanlarımızın kapsamlarını ve sene boyunca 

yapacaklarımızı konuşacağımız, aktif üye olma 

kararı alan arkadaşlarımıza isteklerine göre rol 

dağıtımlarını yapacağımız bu etkinliğimizi 
kaçırmayın. . .

Google Classrom Linki:

https://meet.google.com/lookup/bmztrtox4o



BLOCKCHAIN 
KULÜBÜ



Blockchain Kulübü 28-29 OCAK 2021

Blockchain Education Network:
28-29 Ocak tarihlerinde 

gerçekleşecek olan "The North 

American Bitcoin Conference" 

etkinliğinin sponsorluğunu yapıyor ve 

katılmak isteyen öğrencilere ücretsiz 

bilet sağlıyor. 

Son başvuru tarihi 23 Ocak, yerinizi 

ayırtmayı unutmayın! Yapmanız 
gerekenler:

°Profilimizdeki linkten etkinlik sitesine 

girip sizden istenen bilgiler 

sonrasında sponsorlu bilet için evet 
kısmını işaretleyin.

°Mail adresi olarak .edu uzantılı 

sabancı mailiniz ile başvuruyu 
tamamlayın.



Blockchain Kulübü 17 ARALIK 2020

Akbank ve E-Bursum işbirliğiyle 

gerçekleşecek olan Blockchain-

101 etkinliğine davetlisiniz! 

Kayıt olmak için linke bio'dan 

ulaşabilirsiniz.5h



Blockchain Kulübü 18 KASIM 2020

Mezunumuz Burak Yetişkin, 19 Kasım saat 20.00'da soru cevap 
formatında IOT ve AI alanlarında Blockchain hakkında konuşacaktır. 
Zoom linki için maillerinizi ve google classroom üzerindeki duyuruları 
takip edebilirsiniz. Sorularınızı önceden sosyal medya veya mail yolu ile 
bize iletebilir ya da etkinlik sırasında sorabilirisiniz. Hepinizle görüşmek 
üzere!
Sosyal medya hesaplarımız:
Our alumni Burak Yetişkin will talk about blockchain in IOT and AI areas 
within the question and answer format. In 19th of November, 20.00
For the zoom link, you can check your e-mails and announcements part 
on the google classroom. You can send your questions through our 
social media accounts or our e-mail address in advance, or you can ask 
during the event.
Our social media accounts:
Twitter: @SUBlockchain
İnstagram: subchain
Linkedin: SU Blockchain club
mail: subchain@sabanciuniv.edu
See you at the event!



Blockchain Kulübü 8 KASIM 2020

Blockchain Zirvesi başvuru formu açıldı!

Herhangi bir merkez ya da otoriteye ihtiyaç duymadan, 

verilerin dağıtık ağ üzerinde saklandığı kayıt teknolojisine 

blockchain ya da blok zinciri denir. Blockchain kullanım 

alanları arasında bankalardan hükûmetlere, akıllı 

sözleşmelerden noter işlemlerine varan sayısız resmi ve 

gayri resmi kullanım durumundan söz edilebilir.

Biz de sizleri son yıllarda hızla gelişim gösteren ve 

hemen her alanda varlığını hissettiren blockchain (blok 

zinciri) teknolojisini konuşacağımız ve bu alana ait 

kavramları birlikte öğreneceğimiz bir etkinliğe davet 

ediyoruz!

Etkinliğe katılmak için daha önce bu alan ile ilgili bilginiz 

olması gerekmemekle birlikte online bir şekilde 

düzenlenerek katılım kolaylığı sağlanmıştır. Katılım 

sonrası sertifika almak isteyen herkesin öncesinde 

etkinliğe başvurması gerekmektedir. Etkinlik sırasında 

alınacak yoklama sonrasında sertifikalar düzenlenecektir. 

İlgili başvuru formuna Instagram hesabımızda bulunan 

linkten kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



Blockchain Kulübü 28 EKİM 2020

Organizasyon Koordinatörü'müz 

Gizem Fıçıcıoğlu,Türkiye'deki 

blockchain topluluklarını ve 

blockchain alanında kadın 

istihdamını tartışmak için BEN 

Global'dan Antonio G. ile 

röportaj yaptı.
VİDEO İÇİN
https://www.instagram.com/p/CG4jGHshj
PX/?utm_source=ig_web_copy_link

Profilde yer alan linkten videonun 
tamamına ulaşabilirsiniz. ✨

https://www.instagram.com/p/CG4jGHshjPX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CG4jGHshjPX/?utm_source=ig_web_copy_link


Blockchain Kulübü 24 EKİM 2020

Merhaba herkese,

Dönemin açılışını, en çok sorulan "Online 

Blockchain101" etkinliğini "Bora Erdamar" ile yaparak 

gerçekleştiriyoruz. Blockchain nedir daha yakından 

tanımak ve temel geliştirmek istiyorsanız etkinliğimize 

bekliyoruz. 28 Ekim 19.00-20.00 arası sizlerle google 

meet üzerinden gerçekleştireceğimiz etkinliğin linki için 

maillerinizi ve google classroom üzerindeki duyuruları 
takip etmeyi unutmayın.

Hi everyone,

Our first event in this term is Online Blockchain101 with 

Bora Erdamar. If you want to learn what is blockchain, 

we are inviting you to our event on 28th October at 

19.00-20.00.It will be on google meet. Do not forget 

checking the mails and the announcements on google 
classroom for the event link.



Blockchain Kulübü 7 EKİM 2020

Blockzincire ilgi duyan ve kulübümüzü daha 

yakından tanımak isteyen herkesi bekliyor 

olacağız! Detaylar ve kayıt için mail 
atabilirsiniz



Blockchain Kulübü 28 EYLÜL 2020

Daha önce duyurduğumuz BEN Global 

Airdrop'a başvurdun mu? Eğer hala 

katılmadıysan blockchainedu.org/airdrop 

adresini ziyaret edebilirsin, hızlıca kayıt 

olabilirsin. 🚀

1-100$ değerinde dijital varlık kazanma 

fırsatını kaçırma! Son başvuru tarihi 28 

Eylül'de.

Soruların olabileceğini düşündük. Bu nedenle 

27 Eylül 2020 Pazar günü saat 15:00'te bir 

araya geleceğiz, airdrop hakkında her şeyi 

konuşacağız. Seni de aramızda görmek 

isteriz. Soruların olursa yanıtlamaktan 

memnuniyet duyarız. 🌟

Profilde yer alan linkten kayıt yaptırabilirsin. 

Görüşmek üzere 👋🏼



Blockchain Kulübü 28 EYLÜL 2020



Blockchain Kulübü 3 EYLÜL 2020



Blockchain Kulübü 2 EYLÜL 2020

JOIN INTO OUR WORLDWIDE USE CASE 

CHALLENGE!

Are you enthusiastic about AI? Are you aware of use 

cases of AI in your own job field or environment? We 

would love to hear about your experiences!

All you need to do is to share 2 use cases on chosen 

vertical, AI in HR or AI in Retail, in the appropriate 

format.

Join our challenge and compete with other enthusiasts 

like you.

Go to the link in bio, fill out the application form. All 

details are written for you 🚀

*You can also see the prizes from the link.

YOU ARE ALL SET!

#ArtificialIntelligence #Usecase #Challenge20h

https://www.instagram.com/explore/tags/artificialintelligence/
https://www.instagram.com/explore/tags/usecase/
https://www.instagram.com/explore/tags/challenge/


Blockchain Kulübü 31 AĞUSTOS 2020

Seçilen yeni ekip üyelerimizi tanıtmaktan 

mutluluk duyuyoruz. 

Bu, BEN Turkey için yeni bir bölümün 
başlangıcı. Projelerimiz için takipte kalın!

Meet our team!

We are happy to introduce our newly 

elected team members. 

This is the beginning of new chapter for 
BEN Turkey. Stay tuned for our projects!



Blockchain Kulübü 27 AĞUSTOS 2020

Subchain ailesi olarak birlikte 

güzel yıllar geçirmeyi ve seni de 
aramızda görmeyi diliyoruz



CİNS KULÜP



CİNS KULÜP 9 ARALIK 2020

#BenimOnurYürüyüşüm diyerek, 

bizim için onur yürüyüşü ne demek, 

anlattık! Cins Kulüp olarak
@odtulgbti ‘nin yanındayız

https://www.instagram.com/explore/tags/benimonury%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BCm/
https://www.instagram.com/odtulgbti/


CİNS KULÜP 8 ARALIK 2020

Toplumumuzda trans 

görünürlüğü çok az 

olduğu için, tanıdığınız 

biri size trans olduğunu 

açıkladığında nasıl 

yaklaşacağınızı 

bilemeyebilirsiniz. 

Bu yüzden trans bireylere 

sorulmaması gereken 

bazı soruları topladık. 

Kaydırarak 

inceleyebilirsiniz



CİNS KULÜP 13-14 KASIM 2020

13-19 November is Transgender 

Awareness Week. ✊ Being in a 

country where transgender 

murders are ranked #1 in Europe 

and #11 in the World, we wanted 

to share this post to raise 

awareness. No one is equal until 

we are all equal! / Bu hafta Trans 

Farkındalık Haftası. ✊ Trans 

cinayetleri ile Avrupa'da 1. 

dünyada 11. olan bir ülkede 

bulunduğumuz için bu paylaşımı 

yaparak farkındalığı arttırmak 

istedik. Hepimiz eşit olana kadar 
hiçbirimiz özgür değiliz! Sevgiler 

https://www.instagram.com/explore/tags/1/
https://www.instagram.com/explore/tags/11/


CİNS KULÜP 1 KASIM 2020

Bu görseldeki kadınsınız ve deprem oldu, iç çamaşırlarınızla dışarı çıkar 

mısınız? Cevap hayır mı? Birçok kadın da böyle düşündü, ölme ihtimali 

diğerlerinin olumsuz tepkilerinden daha az korkutucu geldi. Çünkü böyle 

yetiştirildik.  "London School of Economics ve Essex Üniversitesi’nden 

araştırmacılar, doğal afetlere ilişkin 141 ülkeden elde edilen 21 yıllık 

veriyi değerlendirip, doğal afetlerde erkeklerden daha fazla kadınların 

öldüğünü tespit etmişler." Sebepleri, uygun kıyafet bulmak için zaman 

kaybetme, yüzme tırmanma gibi öğrenilebilen becerilere sahip olmama, 

annelik sıfatıyla aileyi güvende tutma önceliği. Üstelik kurtulan kadınların 

birçoğu yine toplumsal roller gereği ihtiyacı olan pedi, hijyenik 

malzemeleri talep edemiyor. Tuvaletler daha uzak alanlara kurulduğu için 

karanlık olması en temel ihtiyaca ulasirken bile şiddet tehlikesini yanında 

getiriyor. Ulaşılamayan kadınların insan ticareti çetelerinin eline 

düştüğüne dair araştırmalar var."Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 

2015 Nepal depreminden sonra ülkede, yılda 15 bin kişi- çoğu kadın ve 

kız çocuğu- fahişe olarak ya da borç karşılığı çalıştırılmak üzere insan 

kaçakçılarının eline düşüyor.« Toplumsal cinsiyete duyarli afet risk 

yönetimi bir zorunluluktur. Bu bilgileri ben de yeni öğrendim, bir kez daha 
özel olan politiktir.



CİNS KULÜP 26 EKİM 2020



CİNS KULÜP 16 EKİM 2020

“İstanbul Sözleşmesi 

neden önemli?” sorusunu 

cevaplayan harika bir 

infografik. Unutmayalım, 
unutturmayalım:



CİNS KULÜP 8 EKİM 2020

Cins Kulüp'e hoşgeldiniz! Tanışma 

toplantımızı 8 Ekim Perşembe günü, saat 

20.30'da yapacağız. Hepinizi aramızda 
görmek için sabırsızlanıyoruz.

Toplantı linki: https://meet.google.com/skk-
fryg-zhk

-

Welcome to Cins Club! Our first meeting is 

going to be on 8th October Thursday, at 

20.30 (GMT+3 time). We are looking forward 
to see you all.

Meeting link: https://meet.google.com/skk-
fryg-zhk



DANS 
KULÜBÜ



DANS KULÜBÜ 27 OCAK 2021

Siz SuDance’e gelemezseniz, 

SuDance evinize gelir dedik 

veee uzun zamandır 

beklediğiniz bir sürprizle daha 

geldik 🥳 Şimdi evlerimizde, 

daha sonra kampüste 

giyebilmek için SuDance 

Sweatshirt’lerimiz satışta 💜

Satın almak veya bilgi almak 

için DM üzerinden, Whatsapp 

gruplarımızdan ya da (+90 

538 304 71 98) bu 

numaradan bize 

ulaşabilirsiniz! 😊 Geç
kalmayıınn



DANS KULÜBÜ 1 OCAK 2021

Yeni yıla Sudance olarak yeni 

logomuzla girmek istedik.

Sağlıklı, huzurlu, bol danslı 

yeni bir yıl diliyoruz.

Süprizlerimiz için takipte 
kalın..



DANS KULÜBÜ 27 ARALIK 2020

27 Kasım Cuma 21.00’da Göktuğ Genc ̧kaya 

ile Müzikus’un bizler için hazırladığı playlist 

eşliğinde sınav haftası stresimizi atıp 

rahatlayabilmek adına yapacağımız 

Stretching, Meditasyon ve Yoga 

Workshopumuza hepinizi bekliyoruzz!! 
Yer: Instagram canlı yayın. Kaçırmayıın



DANS KULÜBÜ 19 EKİM 2020

SuDance ailesinin yeni üyeleriyle 

tanışmak için sabırsızlanıyoruz! 

Kulübümüz ile ilgili daha çok bilgi 

edinmek, merakları gidermek, 

birbirimizi tanımak, sohbet etmek için 

herkesi 19 Ekim Pazartesi günü 

20.30’da online tanışma toplantımıza 
bekliyor olacağız!



DANS KULÜBÜ 1 EYLÜL 2020

Her bir yeni üyemizle tanışmak için sabırsızlanıyoruz! Dansa ilgisi olan, kendini denemek veya geliştirmek isteyen 

herkesi SuDance ailemizde görmekten mutluluk duyarız. 📩 Kulübümüz ve okulumuzla ilgili meraklarınızı gidermek için 

bize DM üzerinden ya da sudance@sabanciuniv.edu mail adresimizden ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda kavuşmak 

üzere!



DOĞA 
KULÜBÜ



24 ARALIK 2020

Diyetkolik & Sabancı Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Kulübü & 

Doğayı Koruma Kulübü buluşuyor!

Beslenme planında değişiklikler yapmak istiyor, fakat 

nereden başlayacağını bilemiyor musun?

Vegana ne yasaktı, vejeteryana ne serbestti hala kafan mı 

karışıyor?

Vegan beslenmede kısıtlanan yiyecekler nelerdir, 

vejeteryanlıkla farkı nedir?

Yaşam kaynakları ve canlı çeşitliliği gittikçe azalıyor, buna 

dur demenin bir yolu olmalı, bir kişinin elinden ne gelir, 

doğaya katkısı ne kadar olur merak ediyorsan,

Ya da bu yolda adımlar atmış, daha çok bilgi sahibi olmak 

istiyorsan,

Hangi makroları hangi besinlerden almalısın, püf noktalar 

nelerdir bir uzmandan öğrenmek istiyorsan,

*Bu webinar tam sana göre!*

Vegan ve vejeteryan beslenmeyi baştan sona tekrar 

edeceğiz, interaktif bir sunum ile hem eğlenip hem 

öğreneceğiz. Bu programdan herkesin öğreneceği bir şey 

var! Sen de 24 Aralık Perşembe günü saat 19.00-20.00 arası 

takviminde yer ayır, çünkü biz buluşuyoruz!



DOĞA SPORLARI 
KULÜBÜ



DOĞA SPORLARI KULÜBÜ 24-29 AĞUSTOS 2020

24-29 Ağustos’tan YK’larımız Efe ve Alper’den ilk zirve denemeleri fotoğraflarımız geldi!



DOĞA SPORLARI KULÜBÜ 16-18 EKİM 2020

16/18 - 24/25 Ekim Geyve Kampı



DOĞA SPORLARI KULÜBÜ 29 AĞUSTOS 2020

Sudosk mezunlarımız Orkan Uzunyayla ve Akay Melikoğlu 
zirvelere doyamıyor. Kızlarsivrisi ve Dedegöl zirvelerinde 



DÜŞÜNCE VE 
FELSEFE 
KULÜBÜ



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 14 ARALIK 2020

Bu perşembe hepinizi bekliyoruz. 

Eğer çoktan Whatsapp grubumuzda 

değilseniz, bize DM’den 

ulaşabilirsiniz. 

İyi haftalar



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 2 KASIM 2020

Haftanın filozofu: Anna Freud



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 27 EKİM 2020

Haftaya aynı konuyla devam 

ederken alt tanımları biraz daha 
açalım dedik.



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 20 EKİM 2020

Haftanın konusu Psikanalitik teori 

olunca bu haftanın filozofunu 

Freud seçmemek olmazdı. 

Bu hafta perşembe günü hepinizi 
toplantımıza bekliyoruz.



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 22 EKİM 2020

Bu haftanın konusu hakkında birkaç küçük bilgiyi sizlerle 

paylaşmak istedik. İyi haftalar13h



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 12 EKİM 2020



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 13 EKİM 2020

Haftanın konusu ile alakalı birkaç tanımı paylaşmak 

istedik. Toplantıya kadar sizler de araştırmalarınızı ve 

okumalarınızı yapıp gelebilirsiniz.



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 13 EKİM 2020

Bu haftanın filozofu: Psk. Carl 

Jung. Sizlerin favori Jung sözleri ya 
da öğretileri var mı?



DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ 13 EKİM 2020

İlk toplantımızın konusu olan tanımları sizlerle 
paylaşalım istedik. Sıra sizde! Sizce bu tanımlar 
yeterli mi?



EKONOMİ VE 
İŞLETME KULÜBÜ



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 29 ARALIK 2020

Yeni mezunlara özel Abdi İbrahim’de 

kendini geliştirme, dünyayı iyileştirme 

fırsatı sunan Genç Yetenek Geliştirme 

Programı PMT başvuruları açıldı! 📣

Kariyerini Kariyerini iyileştirmek için 

geç kalma ve programa hemen 

başvur! Link: 

https://www.kariyer.net/is-ilani/abdi-

ibrahim-ilac-sanayi-ve-ticaret-a-s-

path-for-marketing-talent-26399183h



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 17 OCAK 2021

NELER KONUŞACAĞIZ? Bu online etkinlikte her biri alanında uzman isimlerle 

kişisel gelişiminize katkı sağlayacak çok değerli konuları konuşacak, hayatınıza 

yeni, büyük bir ‘artı’ ekleyeceğiz. Giris ̧imcilikten, dijital pazarlamaya; psikolojiden, 

güçlü iletişime, hem kariyer hem de günlük hayatımız için fayda sağlayacak her 

şey bu etkinlikte konuşulacak!

BU ETKİNLİK BANA NE KATACAK? Bas ̧arılı iletişim kurmayı, Kendimizin 

farkına varıp, sınırlar çizebilmeyi, Zorlu ve can sıkıcı süreçlerle başa çıkabilmeyi, 

Dijital dünyanın dinamiklerini,  Giris ̧imci olmanın püf noktalarını öğreneceksiniz. 

Türkiye’nin değerli 6 isminin başarı hikayelerini birinci ağızdan dinlerken, onlardan 

hem ilham ve hem tavsiyeler alacaksınız.

KİMLER KATILABİLİR? Uzman kişilerin deneyimlerinden feyz alarak kendi yol 

haritasını çizmek isteyen, ‘gelişime’ açık herkes zirvemize davetli!

ONLİNE KİŞİSEL GELİŞİM ZİRVESİ NASIL OLACAK? Etkinlik zoom 

uygulaması üzerinden online olarak gerçekleşecek. Kayıt olduktan sonra katılımın 

için link ve diğer tüm bilgiler etkinlikten 1 gün önce sms ile iletilecek. 6 oturumda 

gerçekleşecek etkinliklerin ardından ismine özel eğitmen imzalı 6 dijital sertifikaya 

sahip olacaksın.

Ustalar Akademisi’nde ‘2021’in en büyük etkinliği’ olmaya aday Online Kişisel Gelişim Zirvesi’ne davetlisin! Her 

biri kendi alanında ‘usta’, Türkiye’nin 6 uzman ismi tek bir konferansta sizlerle buluşuyor. Kendini geliştirmek, 
iletişimini güçlendirmek, başarının kapısını aralamak istiyorsan bize katıl!



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 23 ARALIK 2020

23 Aralık Çarşamba 19.40'ta Ahmet Mergen'in katılımıyla Borsa ve 

Teknik Analiz temalı bir eğitimimiz gerçekleşecektir.

Ülkemizin “önde gelen analistlerinden biri” olan Ahmet Mergen, 

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’ni 1975’te bitirdikten sonra, 

1976 yılında West Coast University’de İşletme Master’ını 

tamamlamıştır. 1984 yılında California State University’de eğitimi 

tamamlayarak ‘’Yüksek Makina Mühendisliği’’ ünvanını almıştır. 1992-

2014 yılları arasında; Gedik Yatırım, Parkbank, Tacirler Yatırım’da 

görev yapmış olan ve 2014’ten bugüne kadar Destek Menkul 

Değerlerde başarılı iş hayatını sürdürmeye devam eden Ahmet 

Mergen, aynı zamanda da “Habertürk, Bloomberg, NTV ve CNBC-E , 

KANAL24, Ekotürk’’ gibi çeşitli TV kanallarında IMKB ve dünya 

ekonomileri üzerine analizler yapmıştır. Gerek yaptığı projeler gerek 

de iş alanında edindiği tecrübeler ile geniş bir bilgi birikimi edinmiştir. 

Bu bilgi havuzunu yazıya dökerek kitaplaştırma kararı alan Mergen’in 

pek çok yayını mevcuttur. “Grafiklerle Borsa”, “Kurtlarla Tango”, “Kurt 

Kapanı”, “Fibonacci”, “Mumların Gizemi”, “İchimoku Bulutu” yayın 

tarihine göre yeniden eskiye sıralanmıştır.

Etkinliğimiz 23 Aralık Çarşamba günü Saat 19.40'ta Zoom üzerinden 

gerçekleştirilecektir.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 24 ARALIK 2020

Ekonomi ve İşletme Kulübü olarak her yıl 

yaptığımız Sektör Yolculuğu serimizde 

Telekomünikasyon sektörüyle devam ediyoruz. 

Bu etkinliğimizde Telekomünikasyon sektörünün 

önde gelen firmalarından olan Vodafone'u 

ağırlıyor olacağız.

Konuşmacımız Emre Ergun, 30 Ekim 2017 tarihi 

itibarıyla, Vodafone Türkiye’de Müşteri 

Operasyonları, Dijital Kanallar ve Satış, Dijital 

Ürün Yönetimi, Dijital Deneyim ve Omni Kanal 

Yönetimi alanlarından sorumlu İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Telekomünikasyon alanında uzman olan Emre 

Ergun, 24 Aralık Perşembe günü saat 19.40'ta 
Zoom platformu üzerinden bizlerle olacaktır.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 18 ARALIK 2020

Dünya'nın en büyük kozmetik ve güzellik şirketlerinden biri 

olan L’Oréal ile mülakat deneyimi yaşamak ister misiniz? 

L’Oréal İşe Alım Ekibi'nin katılımıyla birlikte 
gerçekleştirilecek olan Mock Interview fırsatını kaçırmayın.

Saat 13.00’dan 16.00'ya kadar her biri yarım saat sürecek 

18 farklı mülakat seansından birinde yer almak için CV'ni 

23 Aralık Çarşamba gününe kadar eik@sabanciuniv.edu 
hesabımıza yollaman yeterli!

*Kontenjanımız 18 kişiliktir

*CV'sini göndermiş ve Mühendislik, İşletme ve Ekonomi 

bölümlerinde okuyan, staj tecrübesi olan 3. ve 4. sınıf 
öğrencileri öncelikli olacaktır

L’Oréal ile birebir mülakat deneyimi yaşamak istiyorsanız 
etkinliğimize sizleri bekliyoruz.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 14 ARALIK 2020

Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Uğur 

Gürses, çalışma hayatına T.C. Merkez Bankası'nda başladı. 

Bir süre ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptıktan 

sonra kariyerine CNN TÜRK, SKYTÜRK360 kanalları ve 

Yeni Yüzyıl, Radikal, Hürriyet gazetelerinde ekonomi 

yorumculuğu yaparak devam etti. Uğur Gürses şu anda 

yorumlarını kendi blogu başta olmak üzere çeşitli online 

haber mecralarından yazmaya devam ediyor ve şirketlere, 

kurumlara ekonomiyle ilgili konuşmalar yapıyor.

Etkinliğimiz 14 Aralık Pazartesi günü Saat 19.40'ta Zoom 

üzerinden gerçekleştirilecektir.

*Etkinliğimiz sadece Sabancı Üniversitesi öğrencileri içindir

* Etkinliğe katılmak için form bio'da6h



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 9-10 ARALIK 2020

Ekonomi ve İşletme Kulübü olarak etkinliklerimize tüm hızıyla 

devam ediyoruz. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Business Analytics, 

20 yılı aşkın birikimimizi, Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle "Veri" 

alanında buluşturma amacıyla ortaya çıkmıştır. Sabancı 

Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü'nün bayrak etkinliklerinden 

biri haline gelmesini istediğimiz bu zirvede alanında uzman 

konuşmacıları, konuya meraklı üniversite öğrencileri ile bir araya 

getirme planıyla şekillenmiştir. Business Analytics 20' amacı ve 

vizyonu ile veri analizini ve bu alanda uzman firmaları yakından 

inceleme fırsatı verecek, konuyla ilgili güncel gelişmelerden 

haberdar edecek bununla beraber veri analizi yeteneği 

kazandıracak ve analitik düşünmelerine katkıda bulunacaktır.

Etkinliğimiz 9 Aralık Çarşamba ve 10 Aralık Perşembe günü saat 

18.40'ta başlamak üzere ve ilk gün 3, ikinci gün 4 slot halinde 

toplamda 7 slottan oluşmak üzere 8 konuşmacının katılımıyla 

gerçekleşecektir. Etkinliğimiz Zoom üzerinden gerçekleşecek ve 

bütün üniversite öğrencilerine açık olacaktır.

* Etkinliğimiz sertifikalıdır

* Hepsiburada.com'dan 10 kişiye indirim kodu

* Makers Türkiye'den 3 kişiye Udemy 'Agile Yaklaşımına Giriş-

Crash Course' dersi

* Katılım Formu bio’da yer almaktadır

*Etkinlik için Zoom Linki yalnızca formu dolduran katılımcılar ile 

paylaşılacaktır.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

Ekonomi ve İşletme Kulübü olarak her yıl 

yaptığımız Sektör Yolculuğu serimizde FMCG 

sektörünü ele alıyoruz. Bu etkinliğimizde FMCG 

sektörünün önde gelen firmalarından olan P&G’yi 
ağırlıyor olacağız

P&G’den gelecek olan konuğumuz Burak Akkiriş, 

7 Aralık Pazartesi günü 19.40’ta Zoom platformu 

üzerinden bizlerle olacak. FMCG sektörü

hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi ve bu 

alanda bir kariyer hedefi olanları etkinliğimize 
bekliyoruz..



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 2 ARALIK 2020

How does the finance create business?

P&G Finans Departmanının neler üzerine çalıştığını 

ve işleyiş üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu merak 
ediyorsanız size iyi bir haberimiz var.

2 Aralık Çarşamba günü saat 19.40’ta 

gerçekleşecek Finance@P&G adlı etkinliğimize 
davetlisiniz!

Join Zoom Meeting

https://sabanciuniv.zoom.us/j/7828222109



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 10 KASIM 2020

Sabancı Üniversitesinin en köklü kulüplerinden EİK olarak 

etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 10 Kasım Salı günü 

saat 19.40'ta Tuba Karadağ İyiokur'un katılımıyla CV Hazırlama-

Mülakat ve İş Dünyası Tüyoları temalı bir eğitimimiz 

gerçekleşecektir.

Konuşmacımız Tuba Karadağ İyiokur, Robert College ve İstanbul 

Üniversitesi gibi okullarda başarılı bir eğitim hayatının ardından 

Canon, TEMSA, Doğuş Otomotiv gibi önemli markalarda devam 

ettiği kariyerini 2013 yılından bu yana Kariyer.net'te sürdürmektedir. 

Kariyer Danışmanlığı alanında fazlasıyla yetkin olan İyiokur 

"Kariyer.net’ten Kariyer Tüyoları" konu başlıklı eğitimimizde bizlere 

yıllardır edindiği tecrübelerini aktarıyor olacak. Kariyer.net 

tarafından, seminerimize katılmayı planlayan üyelerimizin 

başvurabilmeleri için detayları içeren bir ilan açılmıştır. Böylece 

sizlerin seminerimize katılmadan önce etkili özgeçmiş oluşturma ve 

başvuru yapma süreçlerini deneyimlemelerini sağlayarak, bu 

konularla ilgili akıllarına takılan soruları tespit etmelerine ve seminer 

sırasında sormalarına zemin hazırlamış olacağız.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 4 KASIM 2020

Sabancı Üniversitesinin en köklü kulüplerinden EİK olarak yeni bir zirve etkinliğiyle karşınızdayız. 
4 Kasım Çarşamba saat 18.40’ta online platformda Marketing Zirvesi ’20 etkinliğimiz gerçekleşecektir.
İlkini gerçekleştirdiğimiz Marketing Zirvesi etkinliğimizde farklı konu başlıklarından alanlarında yetkin çok değerli 
konuşmacılar ile siz katılımcılarımızı buluşturmayı hedefliyoruz.

Zirvemizde yer alacak konuşmacılarımız ve 
konuşma başlıkları şu şekildedir:
• Og ̆uzhan Aslan Evyap Pazarlama Başkanı 

Bir Marka Dönüşüm Hikayesi: Yükselen 
Marka Emotion

• Ecem Evirgen Henkel Marka Yöneticisi 
Kariyer Yolculuğu ve Laundry & Home 
Care Marketing Stratejileri

• Suphi Can Sarıgöllü Senfonico Yaratıcı 
Strateji Direktörü Pazarlama İletişiminde 
Stratejik Çeviklik

• Umut Kurttaş Oral Care Kategori 
Pazarlama Direktörü Pazarlamanın 
Değişmeyen Tanımı

• Sponsorlarımızdan yemeksepeti.com 
tarafından zirveye katılan 50 kişiye 20 TL 
değerinde hediye kodu verilecektir.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 26 EKİM 2020

Sabancı Üniversitesi’nin en çok etkinlik yapan kulüplerinden 

biri olan Ekonomi ve İşletme Kulübü olarak eğitim 

etkinliklerimize Pandemi ve Ekonomi ile 26 Ekim Pazartesi 
saat 19.40'ta Zoom üzerinden başlıyoruz.

Bu değerli etkinliğimizde, MKare Danışmanlık'tan kurucu 

ortaklar ve eğitmen olan Vuslat Özer ve Murat Özer bizlere, 

pandemi ve ekonomi hakkında pek çok konuyu kapsayan, 

giriş-orta seviyede bütüncül bir eğitim verecekler. Ayrıca soru 
cevap kısmı da olacak olan bu etkinliği sakın kaçırmayın.

Hepinizi etkinliğimize bekliyoruz!

* Etkinliğimizde 60 kişilik kontenjan sınırı vardır

** Etkinliğe kayıt olmak için afişte bulunan QR Kodu 
okutabilirsiniz

*** Zoom Linki, kayıt yaptıran katılımcılar ile etkinlikten 2 saat 
önce paylaşılacaktır



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 4 EKİM 2020

Hepiniz Kulübümüze Hoş geldiniz!

Dönem içerisinde yapmayı planladığımız 
etkinliklerimizden haberdar olmak, aktif rol 
almak isteyen bütün yeni girişli arkadaşları ve 
daha öncesinde kayıt yaptırmış ama bu sene 
aktif rol almak isteyen arkadaşlarımızı 
ÇARŞAMBA günü (BUGÜN) saat 19.40'ta 
Google Classroom üzerinden gerçekleşecek 
olan tanışma ve departman seçimi 
toplantımıza bekliyoruz. 

Toplantımızda genel kulüp yapısı ve işleyişi ile 
dönem içerisinde rol alacağınız 
departmanların tanıtımı ve seçimi yapılacaktır.



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ

Hepinizi yarınki oryantasyon gününe 
bekliyoruz!

Zoom Linki: 

https://sabanciuniv.zoom.us/my/orient
ationdays.s6

https://sabanciuniv.zoom.us/my/orientationdays.s6


EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 15-18 EYLÜL 2020

KampusCall bizi çağırıyor!

Kampüsün geleceğini şekillendirmek 

için Sabancı Üniversitesi EİK olarak 

biz de kampüste yapabileceklerimiz 

üzerine düşünmek, tecrübelerimizi 

paylaşmak ve birlikte farklı kampüs 

deneyimleri tasarlamak için, 15-16-

17-18 Eylül'de Anbean'ın düzenlediği 
CampusCall'dayız!



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 6 EYLÜL 2020

EİK sponsorluk departmanı 

olarak yeni online döneme 

dair hazırlıklarımız tam gaz 

devam ediyor. Yaz bitmiş 

olsa da EİK’te görüşmeler 
bitmiyor!



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 5 EYLÜL 2020

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü, 

okulumuzun kurulduğu yıldan beri aktif olan; öğrencilerin 

üniversite hayatından güçlü ve avantajlı bir konumda 

ayrılabilmelerini sağlama vizyonunu benimsemiş; bu amaçla, 

sadece Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencilerini değil Sabancı 

Üniversitesinin bütün öğrencilerini bir ekip arkadaşı olarak 

görmeyi ve beraber ilerlemeyi misyon edinmiş köklü bir 

kulüptür. Bu doğrultuda; her akademik dönem içerisinde 

seminerler, eğitimler, şirket tanıtımları, şirket gezileri, vaka 

çalışmaları ve zirveler düzenleyerek öğrencileri iş hayatına 

hazırlamayı; öğrencilerin şirketleri tanımalarını, kendilerine en 

uygun sektörleri ve departmanları belirlemelerini, iş ve staj 

imkânları konusunda yardımcı olabilmeyi amaçlamaktadır. 

Bunun yanı sıra Sakıp Sabancı Müzesi The Seed 

Oditoryumu'nda okul dışında düzenlenen ilk ve en kapsamlı 

zirve niteliği taşıyan Büyük Buluşma isimli etkinliğimizde her 

sene aktif üyeler ve yönetim kurulu ekibimiz ile birlikte 

dönemin trendlerini alanında uzman yetkililer tarafından 
dinleyerek kendimizi geliştirmekteyiz.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen EİK ailesinin bir parçası 

olmak isteyen, merak ettikleri olan, hatta sadece bizimle 

tanışmak isteyen bütün arkadaşlarımızı WhatsApp 
grubumuza bekliyoruz!



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 3 EYLÜL 2020

Dönem içerisinde Test Sürüşü, CSI, Case Days, 
Finans Zirvesi ve okul içi sponsorluk olmak 
üzere 5 alt departmana ayrılır ve buna odaklı 
çalışmalar yaparız. 
Hem yaz döneminde hem de okul döneminde 
çeşitli firmalarla iş birlikleri için görüşmeler 
gerçekleştiren sponsorluk, bunun sonucunda 
kulüp etkinliklerimizi, bunların tanıtımlarını ve 
karşı firmalardan gelen çeşitli etkinlik 
tekliflerini finanse etmekle görevlidir. 
Kısacası sponsorluğun amacı kulübe maddi 
destekçi kazandırmak ve bunu yaparken de 
kulüp üyelerine iş görüşmesi tecrübesi, 
profesyonel yazı ve konuşma dili deneyimi ve 
en önemlisi takım çalışması içerisinde 
bulunmak gibi soft skiller kazandırmaktır. 

Sponsorluk departmanı, etkinliklerimiz için gerekli olan bütçeyi oluşturmak adına iş birliği 
yapılacak firmaları belirleyen, iletişime geçen ve onlarla görüşmeler yapan departmanımızdır. 



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 2 EYLÜL 2020

Organizasyon departmanı yaptığımız bütün etkinliklerin 

organizasyon kısmını gerçekleştiren departmandır. Sektör 

yolculuğu, vaka analizi çalışmaları, women in business, su 

challenge, CSI, eğitimler, Büyük Buluşma, bölüm tanıtımları, 

mock interview ve şirket gezileri etkinliklerine geçen sene 

finans zirvesi etkinliğimizi de ekledik. 

Yukarıda belirtilen bütün etkinliklerin oluşturulması, ilgili 

birimlerle iletişimi, etkinlik mekanının ve saatinin 

ayarlanması gibi bütün etkinlik sürecini organizasyon 

departmanı yürütüyor. 

Konuşmacılarla birebir tanışma sayesinde network imkanı, 

etkinliklerin oluşturulması sürecinde takım çalışmasını 

deneyimleme, stres yönetimi, organizasyon becerisinin 

gelişimi gibi birçok beceriyi elde edeceğiniz departmanımıza 
herkesi heyecanla bekliyoruz

Organizasyon departmanımız 



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 1 EYLÜL 2020

Ekonomi ve İşletme Kulübü’nün 3 

departmanından biri PR olarak biz, 

kulübümüzün üniversite içinde ve 

dışındaki iletişimini sağlıyoruz. 

Sosyal medyada Instagram, Facebook 

ve Linkedin hesaplarımızla EİK’i temsil 

ediyor; mailing birimimizde ise kulüp 

üyelerimize mail adresleri üzerinden 

etkinlik duyurularını yapıyor ve şirket 

temsilcileriyle yazışmalar 

gerçekleştiriyoruz.

Kendimizi kulübün dışa açılan kapısı 

olarak görüyoruz :)

PR Departmanı



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 31 AĞISTOS 2020

EİK ailesi olarak okulumuzu 

kazanan herkesi tebrik ederiz! 

Sizleri aramızda görecek 

olmaktan dolayı çok 

heyecanlıyız. Sorularınız için 

eik@sabanciuniv.edu’dan ve 

Instagram’dan ulaşabilirsiniz. 

Sabancı Üniversitesi’nin en 

köklü ve en aktif 

kulüplerinden biri olarak 
hepinizi bekliyoruz! 



EKONOMİ VE İŞLETME KULÜBÜ 12 TEMMUZ 2020

Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü olarak 

çözüm ortağı ve paydaşı olduğumuz Sinerji Eğitim ve 

Organizasyon ile Eskisi Kadar Yakın Olamasak da Bilgiye 

Her Zaman Yakınız!

S-Talks, son yılların en büyük etkinliği olmaya aday 

“Gelişim ve İletişim Zirvesi” ile karşınızda! Üstelik dev 

kadrosuyla sen nerdeysen yanına geliyor.

Bol enerji ve tecrübe paylaşımının yapılacağı S-Talks 

profesyonel sertifikaları ile CV’nize de eklenir. 

Tarih: 12 Temmuz 2020 Pazar, 

Katılım ve sertifikalandırma bedeli: 80 TL (Erken Al 

Dönemi Kampanyası)

Başka bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Sertifikalar isme özel ve imzalı şekilde olacaktır.

Katılım için link ve diğer tüm bilgiler sms ile 

gönderilecektir.İletişim ve Rezervasyon : 

eik@sabanciuniv.edu



ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

KULÜBÜ



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 23 OCAK 2021



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 14 OCAK 2021

IES On Live serimize Harvard 

Business School’da MBA yapmış 

olup, @birdiejayofficial markasının 

kurucusu olan ve YouTube 

üzerinden girişimcilik hakkında 

içerikler üreten Bilge Çavuş’un 
katılımı ile devam ediyoruz. 💫✨💎

•Etkinliğimiz 31 Ocak Pazar saat 

18.00’da, @bilgecavus_ ve @iessa

banci hesaplarından ortak canlı 
yayın üzerinden gerçekleştirilecektir.

https://www.instagram.com/birdiejayofficial/
https://www.instagram.com/bilgecavus_/
https://www.instagram.com/iessabanci/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 14 OCAK 2021

A’dan Z’ye globalde kariyer 

konuştuğumuz IV. Global Career 
Summit’e hazır mısınız?

Bu sene pandemi şartları nedeniyle 

online gerçekleşecek olan zirvede 

yine @ogrencikariyeri ve @3ik_tr iş

birliğinde harika bir deneyim sizleri 
bekliyor!

Global ve ulusal firmaların, farklı 

sektörlerden üst düzey yöneticilerinin yer 

aldığı, kariyerine yeni bir yön vermene 

olanak sağlayacak bu özel etkinliği 
kaçırma!

https://www.instagram.com/ogrencikariyeri/
https://www.instagram.com/3ik_tr/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 12 OCAK 2021

Garanti BBVA Teknoloji Talent Spot 2021 başlıyor, 
bak seni neler bekliyor: 😊

👉 Finans Teknolojileri’ni Liderlerden Dinle

👉 Kariyer Fuarında İşinin Ustaları İle Tanış

👉 Teknik Eğitim ve Gelişim Programlarına Katıl

👉 Kariyerini Parlatacak Yetkinliklerini Fark Et ve 
Geliştir

👉 Kariyer Koçunla Adaptasyonunu Hızlandır

👉 Uzaktan Çalışma Modeliyle Kariyerine Başla

👉 Talent Buddy ile Teknolojiyi Keşfet

Tüm bunlar seni heyecanlandırdı mı? Başvuru ve 

detaylar için link https://ythl.co/TalentSpot2021 

adresinde. Teknoloji tutkunu Garanti BBVA 

Teknoloji TALENT SPOT 2021 ile kariyerine 
dönüştür!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 9 OCAK 2021

IES ACADEMY çatısı altında, öğrenme 

taktiklerinin sayısını artırarak ve öğrenmeyi 

çok yönlü ve kişiye özgü bir süreç haline 

getirerek liderlik gelişimi yolunda daha ileri 

adımlar atmanızı sağlayacak olan, LC 

Waikiki’nin sunduğu Öğrenmeyi Öğrenme 

Eğitimi Uzman Klinik Psikolog Ceyda Çoban 

tarafından 9 Ocak saat 11.00’da zoom 

üzerinden gerçekleştirecektir!

📌 Etkinliğimiz herkesin katılımına açık olup, 

bio’muzda bulunan kayıt formunu doldurmuş

olan katılımcılarımıza etkinlik zamanı zoom 

linki gönderilecektir.

📌 8 Ocak Cuma günü saat 16.00’a kadar 

kayıtlarımız devam edecektir.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 7 OCAK 2021

İş hayatına hazırlanırken, hayalini 

kurduğun şirketin YENİ’ye uyumunu 

merak ediyorsan, 7 Ocak’ta 

gerçekleşecek etkinliği kaçırma! Detaylı 

bilgi ve kayıt için: 
whatsnewwhatsnext.com



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 26 ARALIK 2020

P&G CEO Challenge başvuruları 

başladı! Oral-B Markamız için gerçek 

bir konuyu çözmek, takımını Avrupa 

ve Uluslararası Finallerde temsil 
etmek için hemen başvur!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyan 

öğrencileri, dünya devi şirketlerle 10’uncu kez 

buluşturacak ilk ve tek program @3ikcareerplus ile 
kariyerini şekillendirmek ister misin?

Genç yetenekler kariyerine artı katarken, şirketlerin 

bünyesine yetenekli adayları dahil etmesini 

sağlayan Career Plus; FMCG, Mühendislik, 

Finans&Denetim ve Bankacılık olmak üzere 4 
sektör özelinde gerçekleştirilecek.

Kariyer yolculuğun için büyük bir fırsat olan bu 

organizasyon, hedeflerin konusunda sana destek 
olacak ve gelişimine katkıda bulunacak.

Sen de geleceğin lider yöneticisi olmak istiyorsan 
hemen başvuru yap!

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: careerplus.org

https://www.instagram.com/3ikcareerplus/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 26 ARALIK 2020

Merhaba! 26 Aralık’ta 10.00-17.00 saatleri 

arasında Unipath’in gerçekleştireceği, çok 

çeşitli üniversite ve kulüplerden öğrencilerin 

sahnede olacağı bu verimli etkinlikte Sabancı 
IES olarak bizlerde varız!

Bizim ve diğer öğrenci arkadaşlarımızın 

tecrübelerinden faydalanmak ve network 

saatlerinde bizlerle tanışarak sorularını 

sormak istiyorsan bu etkinlik bizce de tam 
senlik!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

Kıdemli İşe Alım Uzmanı Cansu Öktem ve 
İnsan Kaynakları Uzmanı Berk Bilmez 100 genç
ile 25 Aralık Cuma günü 15.00'te canlı yayında 
bir araya gelecek. 100 gence eşsiz bir canlı 
yayın deneyimi sunacak bu etkinlikte;
-Pfizer Markası
-PT İşe Alım Stratejileri ve İşe Alım Süreçleri
-MT İşe Alım Stratejileri ve İşe Alım Süreçleri
-Covid Sonrası Pfizer'da Ne Değişti? ve daha 
pek çok konu konuşulacak. 
ogrencikariyeri.com/pfizertalks 



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 1 OCAK 2021

Sabancı IES olarak yılbaşını hediyesiz geçirmenizi 
istemedik! 
Veeee @yvesrocherturkiye sponsorluğunda 3 
kişiye verilecek olan, birbirinden güzel 
ürünlerden oluşan paketler sizleri bekliyor!
Eğer siz de fotoğraftaki eşsiz ürünlerden oluşan 
bu güzel paketin sahibi olmak istiyorsanız 
yapmanız gerekenler;
⭐️ @iessabanci, @yvesrocherturkiye hesaplarını 
takip etmek,
⭐️ Gönderiyi beğenip yorumlara 2 arkadaşınızı 
etiketlemek!
🗓 Çekiliş sonucumuz 1 Ocak Cuma günü
açıklanmıştır

.

https://www.instagram.com/yvesrocherturkiye/
https://www.instagram.com/iessabanci/
https://www.instagram.com/yvesrocherturkiye/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 23 ARALIK 2020

Garanti BBVA Teknoloji yazılıma tutku 

duyan genç mühendisler ile Young 
Developer Meet-Up’ta buluşuyor!

Üniversite son sınıf ya da yüksek lisans 

öğrencisiysen yazılım dünyasına giriş, 

finans teknolojilerinde gelişim, kariyer 

fırsatları ve daha fazlasını 

yakalayabileceğin bir buluşma seni 

bekliyor. Meet-up günü ardından 

alanında uzman kişilerden alacağın 

eğitimler ve yapılacak challenge 

sonunda Talent Spot 2021 ile Garanti 

BBVA Teknoloji’de kariyerine ilk adımını 

atma fırsatı yakalayacaksın. Ayrıntılı 

bilgi ve başvuru 

youthall.com/GarantiBBVATeknoloji/you
ng-developer-meet-up_8/ adresinde.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 24 Aralık 2020

Sanal Kariyer Fuarı Top 10 başlıyor!

24 Aralık’ta 13 lider şirketle dilediğin 

yerden görüşüp & yöneticileriyle 

tanışabilirsin.

@anbeantanitim tarafından 

düzenlenen bu etkinlik için 👉

sanalkariyerfuari.com üzerinden 

hemen kaydol, soruların cevapsız 
kalmasın!

https://www.instagram.com/anbeantanitim/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 14 ARALIK 2020

Herkese Merhaba,

Digital Experience etkinliğimiz ile Pfizer ve 

departmanlarını yakından tanıyıp, dijitalleşme 

süreci ile gelişen yenilikleri öğrenmek isteyen 

herkesi 14 Aralık Pazartesi saat 19.00'da 
zoom'a bekliyoruz.

Konuşmacılarımız:

•İclal Yağlı Gözütok - Digital Turkey Client 
Partner

•Alp Bürge - Genitourinary Portfolio & 
Integrated Customer Engagement Lead

•Aysu Nizamoğlu Ünlü - HR Senior Manager

Sorularınızı etkinlik öncesinde instagram 
hesabımıza gönderebilirsiniz

Herkesi bekliyoruz...



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 10 ARALIK 2020

Kendini P&G’de görmek istiyorsan, 

P&G tam zamanlı ve satış 

pozisyonlarımıza başvurabilirsin. 
Bugün başvurmak için son gün!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

Finans Up’la hem kendini geliştir 
hem eğlen!

🏆 Global ödüllü kariyer kulübü 

Finans UP’ın 11. dönemi için 
başvurular başladı!

📆Son başvuru tarihi 25 Aralık.

📌Detaylı bilgi ve başvuru için:



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 8 ARALIK 2020

IES olarak yeniden büyük bir kariyer etkinliği ile 
karşınızdayız!

P&G Academy etkinliğimiz ile FMCG şirket 

departmanlarını yakından tanımak isteyen herkesi 8 
Aralık Salı günü 19.40’ta zooma bekliyoruz. 

Konuşmacılarımız:

•Selin Erdal: TCCAR Sales Logistics Director

•Çağlar Demir: Oral Care Market Strategy & 
Planning Director

•Gökay Ertem: Premium Operations Leader

•Buse Buket: Finance Director

Hepinizi bekliyoruz!

🔗 Etkinlik Katılım Linki 👇🏻

https://sabanciuniv.zoom.us/j/6064343355



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

Kariyer Ofisi ile ortak düzenlediğimiz Mezunlarla 
Kariyer Sohbetleri 7 Aralık Pazartesi günü, değerli 
mezunlarımız,
Sema Çetinkaya’nın - Trendyol Marketing Data 
Analyst
Çağatay Kırgın’ın - Loreal Brand Manager
Mert Çulha’nın - P&G Liquid Operations Senior 
Manager
Melda Kahraman’ın - Metro Türkiye Kozmetik 
Kategori Müdürü
katılımlarıyla 19.40’ta zoom üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Herkesi bekliyoruuzz!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 10 ARALIK 2020

P&G Ailesine katılmanın tam zamanı! Staj pozisyonlarına başvurmak istiyorsan 
@pgcareersturkey hesabından linke ulaşabilirsin, son gün 10 Aralık!

https://www.instagram.com/pgcareersturkey/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 2 ARALIK 2020

P&G, bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Take The Lead 

etkinliği kapsamında pazarlama, satış, finans ve tedarik 

zinciri departmanlarının projelerini ele alarak, 

tamamlanmış veya tamamlanmamış projelerde 

zorlandıkları kısımları aktaracak olup sonrasında 

belirledikleri zaman aralıklarında, gruplar halindeki siz 

katılımcılarımızdan bu projeler üzerine yoğunlaşıp 

çözmeye çalışmanızı ve sunmanızı beklemektedir. 

4 Aralık Cuma günü, saat 19.00'da zoom üzerinden 

gerçekleştireceğimiz Take The Lead etkinliğimizde yer 

almak isteyenlerin selinilhan@sabanciuniv.edu mail 

adresine;

• Ad-Soyad ve kaçıncı sınıf olunduğu bilgisi,

• Katılım göstermek istenilen departmanların 1’den 3’e 

olmak üzere sıralaması ile birlikte mail atması yeterli 

olacaktır. 

Son başvuru tarihi 2 Aralık Çarşamba olmakla beraber, 

etkinlik öncesinde katılımcılarımıza mail yolu ile zoom 

bağlantı linkleri ve etkinlik detayları iletilecektir.

Etkinlikte 1. Olan kişiye Oral-B Şarjlı Diş Fırçası hediye 

edilecektir!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 3 ARALIK 2020

Aklındaki tüm sorulara yanıt 

bulacağın o gün yaklaştı! 

3 Aralık’ta @anbeantanitim

tarafından gerçekleşecek Sanal 

Kariyer Fuarı’nda, 11 lider şirketle 

dilediğin yerden görüşüp, 
yöneticileriyle tanışabilirsin.

sanalkariyerfuari.com üzerinden 

hemen kaydol, soruların cevapsız 

kalmasın! #sanalkariyerfuari #anbea
nyanımda

https://www.instagram.com/anbeantanitim/
https://www.instagram.com/explore/tags/sanalkariyerfuari/
https://www.instagram.com/explore/tags/anbeanyan%C4%B1mda/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 24 KASIM 2020

Sabancı IES 

ile Ecodation 

arasındaki 

partnerlik 

sonucu 

katılacağınız 

eğitimlerde 

zorunlu 

stajınızı 

tamamlarken 

başarınıza 

göre gönüllü 

staj ve iş 

imkanı 
sağlanacaktır.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 22 KASIM 2020

Finans 101 Online Staj Programının 
başvuruları bugün son! 

Finans 101 Online Staj Programı ile 

dilediğin yerden iş dünyasını ve 

bankacılığı yakından tanıyabilir, eğitim 

ve gelişim imkanlarından 
faydalanabilirsin!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 26 KASIM 2020

Temmuz 

ayında @qnbfinansbank yöneticilerinden 

dinlediğimiz işleri şimdi de ekip 
arkadaşlarından dinleyeceğiz! 🙌🏻

Finansçılar, online etkinlik ile QNB 

Finansbank’taki bir günlerini anlatacak ve 

tüm merak ettiğimiz sorulara canlı yayında 
yanıt verecek!

Sen de 26 Kasım’da gerçekleştirilecek 

Days @ QNB Finansbank Junior online 

etkinliğine katıl, finans dünyasının 

birimlerini yakından tanı ve Finansçılar ile 
tanışma fırsatını yakala! ☺⠀ 

https://mtstaj.co/daysqnbfinansbank

https://www.instagram.com/qnbfinansbank/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 2 ARALIK 2020

Yeni Nesil Kariyer Deneyimi 

başvuruları seni bekliyor!

Sabancı Topluluğu şirketlerini daha 

yakından tanıyıp, kendini 

geliştirebileceğin online eğitimler, 

farklı iş birimlerini ve fonksiyonları 

keşfetme imkanı ve 6 ay sürecek bir 

deneyim ile farkını ortaya koyma 

fırsatı bulmak için sen de hemen 

başvurunu tamamla! 

Başvurular ythl.co/YNKDUzunDönem 
adresind



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 23 KASIM 2020

Bir mülakatta seni nelerin beklediğini 

merak ediyorsan P&G ile 

gerçekleştireceğimiz mülakat 
simülasyonunu kaçırma!

P&G Mock Interview etkinliğimiz 23 

Kasım Pazartesi günü 19.40’ta zoom 

platformu üzerinden showcase olarak 
gerçekleşecektir. ✨🥳

🔗 Mock Interview Zoom Linki 👇🏻

https://sabanciuniv.zoom.us/j/782822210
9

🎁 Çekiliş ile bir katılımcımıza, P&G 

tarafından hazırlanmış olan hediye 
kutusu verilecektir.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 19-20 KASIM 2020

19-20 Kasım'da Youthall tarafından 

düzenlenecek Digital Cyber Security & 

Data Science Summit'te genç yetenekler, 

Türkiye'nin bu alandaki en önde gelen 

şirketlerinin profesyonelleriyle bir araya 
geliyor!

E-sertifikalı ve ücretsiz gerçekleşecek bu 

etkinlikte siber güvenlik ve data bilimine 

dair her şeyi öğrenmek için hemen link 

üzerinden başvurunu tamamla, etkinliğe 
katılma fırsatını yakala!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 27-29 KASIM 2020

Geleceğin ihtiyaçlarına en ilerici 

çözümleri bugünün gençlerinin 

üretebileceğine inanan YapıKredi, 

bankacılığın dijital dönüşümüne 

inovatif fikirleriyle önderlik eden 

üniversiteli gençleri “Code.YapıKredi 

Ideathon: Finansın Geleceği” online 
etkinliğinde bir araya getiriyor!

Finans sektörünün geleceğini 

şekillendirecek bir fikrim var 

diyorsan, hemen linkten başvur! 
https://code.yapikredi.com.tr/anasayf



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 11 KASIM 2020

İş hayatına gelişimine yatırım 

yaparak başlamak istiyorsan Yapı 
Kredi MT Programı tam sana göre!

Türkiye ’nin dinamik yeteneklerine, 

kendilerini keşfetmeleri ve 

kariyerlerine sağlam bir başlangıç 

yapmaları için tasarlanmış, uzun bir 

yolculuğun ilk adımı olan Yapı Kredi 

MT Programına başvuru yapmak 
için: https://bit.ly/35hbUhV



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 12 KASIM 2020

Savunma ve Teknoloji Zirvesi’nin 

başvuruları devam ediyor. 📣

Savunma Sanayii şirketlerini 

yakından tanımak ve kariyerine bu 

alanda yön vermek istiyorsan hemen 
başvur!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 28-29 KASIM 2020

Finans dünyasını daha yakından 

tanıyacağınız, global ve ulusal 

şirketlerin CFO'ları ve Türkiye'nin 

önde gelen finans uzmanlarının 

tecrübelerini dinleyip kendileri ile 

tanışma fırsatı bulabileceğiniz 

Finans Kongresi bu sene 14.sü ile 

"Ekonomik Düzen İçerisinde Yeni 

Bir Aktör: Koronavirüs" teması ile 

karşınızda! 28-29 Kasım 2020 

tarihlerinde Online Platformda 
sizlerle!

Detaylı bilgi ve biletler için: 

https://www.biletimgo.com/bilet-al-
14-finans-kongresi-3461



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 11 KASIM 2020

Mülakatlara heyecanını atmış ve kendine 
güvenir bir şekilde katılmak istemez misin?

Öyleyse, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri 

ile 11 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da 

gerçekleştireceğimiz Mock Interview 

etkinliğimizde bir mülakatta seni nelerin 
beklediğini deneyimleyebilirsin!

📌 Mülakat simülasyonumuz zoom 

platformu üzerinden showcase olarak 
gerçekleştirilecektir.

🔗 Mock Interview Zoom Linki 👇🏻

https://sabanciuniv.zoom.us/j/93783283651



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 12 KASIM 2020

Sabancı Üniversitesi mezunlarımızın da 

aralarında bulunduğu ve Doğuş Otomotiv’e 

uzanan kariyer yolculuklarından iş dünyasına 

tecrübeledikleri önemli hususlardan bahsedecek 
olan çok değerli konuşmacılarımız;

•İnsan Kaynakları Yöneticisi Simge Ofluoğlu’nun,

•Audi SSH Yedek Parça ve Aksesuar Yöneticisi 
Fahreddin Gediz’in,

•Porsche Pazarlama Uzmanı Buket Büyükkıdık’ın

katılımlarıyla Doğuş Otomotiv Career Road 

etkinliğimizi 12 Kasım Perşembe günü saat 

19.00’da zoom üzerinden gerçekleştireceğiz. 

📌 Etkinliğimiz 3. ve 4. sınıf Sabancı Üniversitesi 

öğrencilerine açık olup, bio’muzda bulunan kayıt 

formunu doldurmuş olan katılımcılarımıza etkinlik 
zamanı zoom linki gönderilecektir.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 4 KASIM 2020

Digitalent Yetenek Programı 

başvuruları başladı! 

Kendi seçtiğin eğitimler ile 

harmanlanmış eğitim programı ve 

etkinlikler, uzun dönem staj imkanı, 

yeni fikirler geliştirebileceğin grup 

proje yarışması, networkünü 

genişletmek için bir araya geleceğin 

yöneticiler ve çok daha fazlasıyla 

Digitalent seni bekliyor! Başvuru ve 

detaylı bilgi için 

https://live.peoplise.com/YapiKredi/A

pplication/Landing/4086fc05-fdb9-
4661-9640-698abe06df2f

https://live.peoplise.com/YapiKredi/Application/Landing/4086fc05-fdb9-4661-9640-698abe06df2f


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 3 KASIM 2020

IES On Live serimizin açılışını bu 

dönem, sayın Zen Diamond Yönetim 

Kurulu Başkanı Emil Güzeliş’in 
katılımı ile gerçekleştiriyoruz.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 20 KASIM 2020

Güler Dinamik Young Sherpa Programı 
başvuruları açıldı!

3. ve 4.sınıf öğrencisi ya da maksimum 1 

yıl deneyimli yeni mezunlara yönelik bu 
programı sakın kaçırma!

Zirveye giden yolun dijitalleşmeden 

geçtiğini bilen bir ekiple, kariyer 
yolculuğunda ilerle!

Zirve çok güzel, gelsene…

Başvuru ve detaylı bilgi için link; 
bit.ly/31eMJKn



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 23 EKİM 2020

Yeni dönemde Youthall'un partner 

öğrenci kulüpleri arasındayız. 

Yıl boyunca etkinliklerimizde Genç 

Yetenek Partneri olarak destek 

olacak olan Youthall ile beraber 

yapacağımız çalışmalar için 

heyecanlıyız. 

Takipte kalın!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 26-28-31 EKİM 2020

Sertifikalı Microsoft Excel eğitim kayıtları başladı!

Microsoft Excel Temel eğitimi 26-28-30-31 Ekim 
tarihlerinde, online olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için İlayda Konyar’a 
(ilaydakonyar@sabanciuniv.edu) mail atabilirsiniz.

Eg ̆itimler tecrübeli bir eğitmen tarafından verilecek 

ve eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları mail ile 
iletilecektir.

Microsoft Excel eğitim kayıtları 25 Ekim Pazar günü
saat 17.00’ a kadar devam edecektir.

Temel Seviye Excel Eğitimimiz herkesin katılımına 

açıktır!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 22-23 EKİM 2020

22-23 Ekim'de Youthall 

tarafından düzenlenecek 

Digital Career Summit'te genç 

yetenekler Türkiye'nin en iyi 

şirketleri ile bir araya geliyor. E-

sertifikalı ve ücretsiz etkinlikte 

yer almak için sen de hemen 

linkten başvurunu tamamla! 

Başvurular 

youthall.com/event/digital-
career-summit-3/ adresinde.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 24 EKİM 2020

Türk Demiryolu Ideathon 

Başvuruları Açıldı! Hemen 

başvur, 4 saatlik ideathon’a 

katıl, 15 Bin TL’lik ödülü 
kazanan sen ol!

Başvuru ve detaylı bilgi için: 

https://turkdemiryoluzirvesi.co
m/ideathon



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 21 EKİM 2020

Bizler IES olarak yeni etkinliğimiz Womentality’yi sizlere gururla ve 
mutlulukla sunmaktayız! 

Bu sene ilk kez düzenleyeceğimiz ve yıla damga vuracak olan 

Womentality, iş hayatındaki güçlü ve başarılı kadınları ağırlamakta 

olup, bizlere kadınların iş dünyasında nasıl köklü izler bıraktığına 

ve bu yolda deneyimledikleri süreçlere tanık olma fırsatı 
tanıyacaktır.

Konuşmacılarımız:

•Figen Bilgen - Çoklu Tedaviler Bölüm Direktörü at Abdi İbrahim

•Meral Eredenk Kurdas - Co Managing Partner at Busara 
Consulting

•Elis Yılmaz Aykan - Co Founder and Managing Partner Of 
Youthall

Konuşmacılarımızın ilham veren kariyer yolculuklarına yakından 

şahit olmak isteyen herkesi, 21 Ekim Çarşamba günü saat 

19.40’ta zoom üzerinden gerçekleşecek olan Womentality 
etkinliğimize bekliyoruz!

Etkinlik katılım linki: https://sabanciuniv.zoom.us/j/97641087095



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 17 EKİM 2020

Yıla başlarken “Ailemize hoş geldiniz 

ve dönem içinde birçok sürpriz sizi 
beklemekte” demiştik.

Hız kesmeden 

sürprizlerimize @meetlabcoffee iş 

birliğiyle devam ediyoruz! 

Tüm IES üyelerini @meetlabcoffee’de 
geçerli %10 indirim bekliyor!

Detaylar Meet Lab Shoplarda!

Kahvesever bir ekip Sabancı 

Üniveristesi Endüstri Mühendisliği 

Topluluğu ile işbirliği yapmaktan keyif 

duyuyoruz. Detayları Meet Lab 
Shoplardan öğrenebilirsiniz

https://www.instagram.com/meetlabcoffee/
https://www.instagram.com/meetlabcoffee/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 19 EKİM 2020

Staj günlükleri etkinliğiyle tekrar 
sizlerleyiz!
19 Ekim Pazartesi 19.40'da Google 
Meet üzerinden yapılacak bu 
etkinliğimizde, katılımcıların staj 
tecrübelerini öğrenebilir, staj ve 
Erasmus+ ile ilgili tüm sorularınızı 
sorabilirsiniz! Tüm IES Ailesini 
bekliyoruz. 
Katılımcılarımız:
Doğanay Karakış- Mekatronik 
Mühendisliği
Melike Sönmez - Endüstri Mühendisliği
Yunus Berkay Doğan - Siyaset Bilimi



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 15 EKİM 2020

Sizlerle buluşmayı dört gözle bekledik ve artık tam 
zamanı dedik!

Yılın ilk etkinliği olan Mezunlarla Kariyer Sohbetleri 
ile açılışı yapıyoruz.

Kariyer Ofisi ile ortak düzenlediğimiz Mezunlarla 

Kariyer Sohbetleri 15 Ekim Perşembe günü, değerli 
mezunlarımız,

Birkan İçacan’ın - Google Product Manager

Sevgi Sairoğlu’nun - Yanındayız Secretary General

Erdem Çalıkoğlu’nun - Yapıkredi Teknoloji Senior 
Business Analyst

Ezgi Gündüz Bircan’ın - Insider Sales Manager

Özge Gündüz’ün - Cisco Virtual Sales Account 
Manager

katılımlarıyla 19.40’ta Google meeting üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Herkesi bekliyoruuzz



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 8-9 EKİM 2020

11 ülkeden 15 konuşmacı ile Worldwide 

Career Summit başladı! Global şirketlerin 

yurt dışında çalışan yöneticileri ile sınırların 

ötesindeki yayını izlemek için: 
worldwidecareersummit.com



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 8 EKİM 2020

Sevgili IES Ailesi üyeleri, sürprizlerimize 
hızla devam ediyoruz! 

@yvesrocherturkiye sponsorluğunda 

aramıza yeni katılan üyelerimize özel, 100₺ 

ve üzeri alışverişlerinizde, 30 Eylül 2020 -

30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli 
%10 indirim fırsatı sizlerle! 

Tanışma toplantımızda görüşmek üzere. 
Sevgi ve IES ile kalın...

https://www.instagram.com/yvesrocherturkiye/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 7 EKİM 2020

Ailemize yeni katılan üyelerimize 

özel bu sene birbirinden güzel 
sürprizlerimiz var!

Sürprizlere bir yerden başlamak 

gerek dedik ve 31 Ekim 2020’ye 

kadar tüm Beymenlerde geçerli 

olan %25 indirim çeki Tanışma 

Toplantımızdan sonra sizleri 
bekliyor!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 8 EKİM 2020

IES Ailesine hoş geldiniz! 

Kulübümüze kayıt olmak ve kulübümüzün dönem 

içerisinde yapacağı etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi 

almak isteyen, departmanlarımızı ve organizasyon 

ekibimizi, kulüp işleyişimizi yakından tanımak ve 

öğrenmek isteyen herkesi 8 Ekim Perşembe günü

saat 19.40’ta Google Classroom üzerinden 

gerçekleşecek olan Tanışma Toplantımıza 

bekliyoruz!

📌 Toplantımızda, dönem içerisinde organizasyon 

ekibimizde aktif rol almak isteyen arkadaşlarımızın 

departman seçimi de gerçekleştirilecektir.

•Tanışma Toplantısı linki 👇🏻

https://meet.google.com/lookup/g5eibagnbj?hs=179



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ

Öğrenci Kariyeri Online 

Kulüp Eğitimlerinde biz 

de varız! Türkiye’nin 

başarılı projelere ve 

çalışmalara imza atmış

300 ’den fazla öğrenci 

kulübü online’da bir araya 

geliyor! 4 gün boyunca 

çeşitli eğitimler, 

seminerler ve söyleşilerle 
bir arada olacağız.



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 28 EYLÜL 2020

2020 Oryantasyon Günleri bugün başlıyor.

Bizler de IES Ailesi olarak heyecanla bugün 

hepinizi saat 16.00’da 5.odada zoom 
oryantasyon programında bekliyoruz! 

IES hakkında detaylı bilgi almak için:

https://sabanciuniv.zoom.us/my/orientationd
ays.s5



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 23 EYLÜL 2020

Hayatta gözünüze çarpacak ve önünüze çıkacak birçok 

şey vardır. Fakat onların sadece birkaçı kalbinizi 

yakalayacak ve heyecanlandıracaktır. Bize düşense 

onları takip etmek ve kendimizi daha ileriye taşımak. 

Gitmeye değer olan hiçbir yer için kestirme yollar 

olmadığından azim ve kararlılıkla, o uğurda pes 
etmeden çalışmak sizleri ileriye taşıyacaktır.

Unutmayın ki, her an hayatınızı kontrol etmek ve 

değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Ve bu değişim 

süreci hayatın kendi ödülüdür. Bu süreçte hayatının 

ödülü olan @unilevercareerstr her zaman senin 
yanında! #gelisimeodaklan

Şimdiden @unilevercareerstr ‘den ödüllerini almaya 
başlamak istiyorsan bu postu beğenmeyi unutma.

https://www.instagram.com/unilevercareerstr/
https://www.instagram.com/explore/tags/gelisimeodaklan/
https://www.instagram.com/unilevercareerstr/


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 10 EYLÜL 2020

Geleceğin yönetici adayları sınırları 

kaldırıyor. Young Executive Academy Online 

Başlıyor!

Geleceğin Yönetici Adayları 6 Ay boyunca 

80'den fazla şirket ile bir araya gelecek. Ön 

Başvuru sonrası yapılacak online sınavda 

başarılı öğrenciler katılıma hak kazanacak. 

Şirket sunumlarının yanı sıra, workshop ve 

networking ortamları ile şirketlerle online 

portallar üzerinden görüşmeler yapılacak. 

İster öğrenci, ister girişimci olun, 

yeteneklerinizi YEA Online Akademi ile 

donatmanız başarılı olmanız için şart! 

Akademi sonunda Başarı veya Katılım 

Sertifikası da alacağınızı unutmayın.

Ön başvurular 18 Ekim'e kadardır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru için; 

https://youngexecutiveacademy.com/



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 31 AĞUSTOS 2020

Merhaba Sabancılı, IES ve Sabancı 

Üniversitesi ile ilgili sormak istediğin tüm 

sorular için whatsapp grubumuza 
davetlisin!

Gruba girmek için tek yapman gereken 

DM üzerinden tercih belgeni bizimle 

paylaşman. Bir adım sonrasındaysa sen 
de ailemizin bir parçasısın!!!



ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ 26 AĞUSTOS 2020

Aramıza hoş geldin 
Sabancılı!
Bizler IES Ailesi olarak 
kendinize olan 
inancınızı 
kaybetmeyip, emek 
verdiğiniz bu yolda 
hedefinize başarılı bir 
şekilde ulaşmanızla 
gurur duyuyoruz ve 
sizlerle tanışmayı dört 
gözle bekliyoruz!
Sabancı Üniversitesi 
ve IES ile ilgili merak 
ettiğin her şeyi bize 
DM yoluyla veya 
ies@sabanciuniv.edu 
mail adresi üzerinden 
sorabilirsin



E-SPORTS 
KULÜBÜ



E-SPORTS KULÜBÜ 12 EKİM 2020

12 Ekim Pazartesi 22:00'da tanışma 

toplantımız var. Her türlü sorunuzu 

cevaplayacağımız ve bize istediğinizi 

sorabileceğiniz, tanışıp kaynaşmayı 

umduğumuz toplantıya hepinizi bekliyoruz. 

Katılmak için google classroom’dan 
erişebilirsiniz.



FOTOĞRAFÇIKIL 
KULÜBÜ



FOTOĞRAFÇIKIL KULÜBÜ 24 ARALIK 2020

sufoksabanci, @mefphotograph ‘ın ev sahipliği yaptığı 

ve 9 üniversitenin katıldığı “Üniversiteler Arası Fotoğraf 

Yarışması” başlıyorr!  Yarışmayı kazanan arkadaşımız  

@fotografiumcom’ un katkılarıyla “Canon ZoeMini C 

Şipşak Fotoğraf Makinesi” ödülünün sahibi olacak.

İşte detaylar;

Yarışmanın teması: “Memleketimden insan manzaraları”

Katılım şartı: Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak

Göndermek istediğiniz fotoğrafı biodaki forma 

yüklemelisiniz.

Finale her okuldan yalnızca 1 fotoğraf gideceğinden 

dolayı gönderilicek fotoğraf yk larımız tarafından 

seçilecektir. Bu 9 üniversiteden gelen her bir fotoğraf, 

alanında uzman jüriler tarafından incelenip birincilik 

ödülüne hak kazanan kişi belirlenecektir.

Kazanan fotoğraf kulübümüzce duyurulacaktır.

Ps: Fotoğrafınızı 24 Aralık saat 17:00’a kadar göndermeyi 

unutmayınn!



FOTOĞRAFÇIKIL KULÜBÜ 14-15 kasım 2020

14-15 kasım tarihleri arasında @veraetkinlik ‘in düzenlediği 
“online fotoğrafçılık zirvesi” etkinliğine hepinizi bekliyoruz

Pandemi koşulları nedeniyle online/canlı olarak düzenlenecek 

olan Fotoğrafçılık Zirvesi; “Analogdan Dijitale Geçiş” konsepti 

ile bu alandaki profesyonellere, fotoğraf sanatına ilgi duyan 

amatörlere, Instagram kullanıcılarına, influencerlara ve 

bloggerlara ilham vermek amacıyla Türkiye’nin önde gelen 
isimlerini 14-15 Kasım’da sizlerle buluşturuyor.

Online Fotoğrafçılık Zirvesi'ne katılmak isteyen tüm herkesin 

katılım formunu en geç 28 Ekim Çarşamba günü saat 18:30'a 
kadar doldurmasını rica ediyoruz.

Katılım ücreti Sabancı öğrencilerine özel 50TL veya 55TL 
olacak

Ayrıca sufok üyelerine özel çekilişle 2 arkadaşımıza bilet 
verilecek.  Katılım ve çekiliş form linki bioda!

https://www.instagram.com/veraetkinlik/


FOTOĞRAFÇIKIL KULÜBÜ 10 EKİM 2020

Bütün üyelerimizi çarşamba akşamki tanışma 

toplantımıza bekliyoruz! Link bio'da! // We are 

expecting all of SUFOK members for our 

introductory meeting at this wednesday night! 
Link is in the bio!



GASTRONOMİ VE  
YEMEK KULÜBÜ 

SUMAK



GASTRONOMİ VE  YEMEK KULÜBÜ SUMAK 29 ARALIK 2020

İşte o cookie tarifi Denerseniz bizi 
etiketlemeyi unutmayın.



GASTRONOMİ VE  YEMEK KULÜBÜ SUMAK 24 ARALIK 2020

Bomba gibi döneceğimizi söylemiştik! 2020’ye tatlı bir kapanış yapmak için yılbaşı çekilişimiz ile karşınızdayız. 

Kazanan 1 talihlimize @monaschocolat tan %100 el yapımı çikolatalardan oluşan 36lı çikolata kutusu hediye ediyoruz!

Katılım için yapman gereken tek şey bizi takip ediyor olmak, bu gönderiyi beğenmek ve 2 arkadaşını yorumlara 

etiketlemek. 🎁 Ne kadar çok yorum o kadar çok şans!  🎁 Çekilişe katılmak için son gün 31 Aralık.

https://www.instagram.com/monaschocolat/


GASTRONOMİ VE  YEMEK KULÜBÜ SUMAK 23 ARALIK 2020

Yılbaşı çok yakındayken bu klasik çoğu evde yapılıyordur herhalde. Finaller de yakındayken kendini mutlu etmek 

istersin bizce😌 Bu tarifle yaptığın kurabiyeleri hikayene ekleyip bizi etiketlemeyi de unutma!



GASTRONOMİ VE  YEMEK KULÜBÜ SUMAK 22 ARALIK 2020

Hello World! Biodaki linke bekliyoruz.



GASTRONOMİ VE  YEMEK KULÜBÜ SUMAK 22 ARALIK 2020

Herkese Merhaba! Uzun bir aradan sonra tekrar 

dönüyoruz! Bizimle beraber birbirinden yaratıcı 

etkinlikler düzenleyecek takım arkadaşlarımızı dört 

gözle biodaki linke bekliyoruz Gelis ̧meler için bizi 
takipte kalı



GENÇ
GİRİŞİMCİLER 

KULÜBÜ



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 22 OCAK 2021

Hayal Edin Gerçekleştirelim 
başvuruları başladı! 🚀

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal 

İnovasyon Fikir Yarışması ile 

üniversite öğrencilerinin Finansal 

Teknoloji, Sağlık ve Teknoloji 
alanlarındaki proje fikirleri yarışıyor ✅

Yarışma detaylarını incelemek için 👉🏻

https://www.hayaledingerceklestirelim.
com/



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 29 ARALIK 2020

GGK YENİ KOORDİNATÖRLERİNİ ARIYOR! 🥳
Koskoca bir dönemi daha geride bıraktık ve o en 
güzel, en heyecanlı zamana geldik. Eğer sen de 
GGK deneyimini bir adım daha öteye taşımak, 
işlerin daha da içinde olmak ve en önemlisi de 
ailemizin bir parçası olmak istiyorsan hepimiz 
dört gözle seni bekliyoruz GGK’lı! Başvuru 
yapmak çok kolay! Tek yapman gereken 4 Ocak 
Pazartesi gününe kadar başvuru formunu 
doldurmak. Başvurular kapandıktan sonra 
gerçekleşecek olan mülakatlarda görüşmek 
üzere!
Başvuru formuna hesabımızın bio bölümünden 
ulaşabilirsin 
Soruların içinse bize mail atabilir veya instagram 
adresimizden DM yoluyla iletişim kurabilirsin.



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 16 ARALIK 2020

Youtube kanalımızı ziyaret ettiniz mi?

Başarılı girişimleri olan konuşmacılarımız 

Vispera CEO'su Aytül Erçil, e-Şarj Co-

Founder'ı Cem Bahar ve Youthall Co-

Founder'ı Elis Yılmaz Aykan ile 

gerçekleştirdiğimiz Start-up Pitching 

etkinliğimizin tamamı Youtube kanalımızda! 

Bu videomuzu incelerken Alihan Büker ile 

gerçekleştirdiğimiz Nasıl Batırdım? 

etkinliğimizin videosunu da izlemeyi 

unutmayın ☺ Genç Girişimciler Kulübü 

Youtube kanalımızdan videolara 

ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızı 
kaçırmamak için ise takipte kalın ✨



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 12 ARALIK 2020

YATIRIMCI KOKTEYLİNE NEDEN 

KATILMALISIN?✨

Uygur Danışmanlık Şirketinin kurucusu, 

pazarlama ve satış analiz danışmanı 

olarak yöneticilik yapan Serkan Uygur, 12 

Aralık’ta bizlerle! Hem bir eğitimci hem de 

yönetim danışmanı olan Serkan Uygur; 

neuromarketingin inceliklerini paylaşacak, 

deneyimlerini aktaracak. Pazarlama, 

doğru pazarı seçme, kitleni büyütme, 

tüketicinin davranışlarını anlama 

konusunda kendini geliştirme, 

neuromarketing öğrenme fırsatını 

kaçırma!7h



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 12 ARALIK 2020

YATIRIMCI KOKTEYLİNE NEDEN 
KATILMALISIN?✨

Çünkü Downtown Talk Kurucusu, kendi 

tecrübeleri yanında Harvard Üniversitesi 

Business School’dan aldığı eğitimlerin 

kazandırdıklarını da paylaşacak olan Sinem 

Ersan Yatırımcı Kokteyli eğitimleri 

kapsamında 12 Aralık’ta bizlerle! Fikrini 

nasıl geliştireceğini, nasıl efektif bir şekilde 

sunacağını, içerik üretimi ve pazarlamayı 

nasıl yapabileceğini merak ediyor veya 

kendini bu alanlarda geliştirmek istiyorsan 

Sinem Ersan bu alanlarda eğitim veriyor 

olacak. Fikir veya projeni bir üst basamağa 

taşımak, Pitchtalk gibi girişimciliğin can alıcı 

noktalarını keşfetmek için bu etkinliği 

kaçırma!



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 12 ARALIK 2020

Sabancı Genç Girişimciler Kulübü Yatırımcı Kokteyli ile 

karşınızda!

Genç girişimcileri birden fazla fırsatlarla karşı karşıya getiren 

Yatırımcı Kokteyli etkinliğimizi bu sene yapmanın heyecanı 

içerisindeyiz. Yatırımcı Kokteyli, girişimcilik fikir veya 

prototipleri olan öğrencileri sektörün önemli yatırımcılarıyla 

buluşabildiği bir etkinliktir. Başvuran öğrenciler, ilk önce 

elemelere tabi tutulurlar. Elemeyi geçen öğrenciler, alanında 

uzman girişimciler tarafından sunum günlerinde onlara 

yardımcı olacak deneyimler edinmek üzere eğitimlerden 

geçer. Eğitimlerin sonrasında ise final günü için yatırımcı ve 

girişimcilere kendi fikirlerini sunmak üzere Pitching Deck'lerini 

finalize ederler. Bu sunumlar sonucu fikirlerini hayata 

geçirmek ve ilerletmek için yönlendirme ve bağlantı fırsatı 

bulurlar.

Ajanda:

- 7 Aralık: Başvuruların kapanışı

- 11 Aralık: Ön eleme sonuçları

- 12 Aralık: Eğitimler ve seminerler, Sunumların güncel halinin 

teslimi

- 13 Aralık: Yatırımcı mülakat sunumları!

Sorular ve görüşleriniz için: ggk@sabanciuniv.edu

Forma biodaki linkten ulaşabilirsiniz!

https://bit.ly/ggkykbasvur



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 24 KASIM 2020

Sabancı Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü gururla sunar!

Başarılı girişimler yola ilk çıktıklarında fikirlerini yatırımcılara 

nasıl tanıtmıştı hiç merak ettiniz mi? 

Genç Girişimciler Kulübü olarak zamanı geriye döndürüyoruz 

ve Türkiye’nin en başarılı girişimcilerini fikirlerini en baştan 

tanıtmalarına tanık oluyoruz. 

Girişimciliğin en heyecanlı ve ilginç dönemlerinden biri olan 

yatırımcıya fikir “pitchleme” zamanını genç yeteneklerin 

kariyer platformu Youthall’un Co-Founder’ı Elis Yılmaz Aykan, 

perakende sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara 

resimlerden otomatik ürün tanıma hizmeti veren Vispera’nın 

CEO’su Aytül Erçil ve Türkiye’nin en hızlı ve en büyük eşarj 

istasyon ağı olan E-Şarj’ın Co-Founder’ı Cem Bahar’ın 

tecrübeleriyle yaşama fırsatı buluyoruz. 

24 Kasım Salı Günü saat 19.00’da Aytül Erçil ile başlayıp 

19.40 Cem Bahar ile devam edip 20.20’de Elis Yılmaz Aykan 
ile sonlanacak etkinliğimize biodaki linkten katılabilirsiniz!



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 6 KASIM 2020

İşte fırsat! 

Kendini, yeteneklerini ve 

hayallerini keşfetmek 

isteyenlerin yeni durağı 

CaseBridge! 

Sen de kariyer yolunda 

bizimle olmak istiyorsan 

durma, hemen harekete 

geç!

• Profilini oluştur.

• Vaka analizi etkinliğine 

katıl.

• Puanları kazan.

• Kariyerine yön ver

Hadi başla casebridge.net



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 26 EKİM 2020

Merhaba GGK’lı! 

Yeryüzündeki tüm canlılar gibi insan türü de 

milyonlarca yıllık adaptasyonun ürünü. 

Şimdiye kadar türümüzün gelişimi tamamen 

çevre koşullarına bağlıyken, artık ipleri kendi 

elimize alıyoruz. Teknoloji sayesinde artık 

nasıl evrimleştiğimizi yeniden tanımlıyoruz. 

İnsanın evrimi artık doğal seleksiyonla iyi olan 

genlerin sonraki nesillere aktarılması 

anlamına gelmiyor. Evrim kavramına artık 

insanın fiziksel ve biyolojik limitlerini kırmak 

için yaptığı her şey olarak bakarsak 

teknolojinin türümüzü nereye götürdüğü 

sorusuyla karşılaşıyoruz. 

Devamı için aşağıdaki linkle yazının 

tamamına ulaşabilirsiniz 

http://bit.ly/ggkmakale2



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 24 EKİM 2020

WEVisionary ve paydaş toplulukları 

sürdürülebilir modeller ve SMA 

farkındalığı için "Vizyoner Hamle 

Projesi" ile karşınızda. Biz de bu 

projeye destek vermekten gurur 
duyuyoruz.



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 27 EKİM 2020

Etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz

Sektörün ve girişimcilik dünyasının gözükmeyen taraflarına 

çıkacağımız bu yolculukta konuğumuz Şahin Boydaş bize kendi 

tecrübelerinden yola çıkarak yaptığı tercihleri, hataları ve verdiği 

kritik kararları anlatarak ışık tutacak. Farklı ekonomi ve kültür 

havzalarında, startuplara olan talep ve ihtiyacın oldukça 

değişkenlik gösterdiği ekosistemlerin de avantaj ve 

dezavantajlarını irdeleyeceğimiz bu etkinlikte başarıya giden yolun 

hangi adımları barındırdığını, gerek de barındırmadığını 
sorgulayacağız.

8 startup ile toplam 5 milyon dolardan fazla yatırım almış olan 

Şahin Bey, şu anda CEO olarak görev aldığı uzaktan çalışmaya 

yönelik şirketlere İK çözümleri getiren RemoteTeam’in de 

kurucusu. Daha önce Webrazzi Summit, eGirişim gibi mecralara 

konuk olmuş Şahin Boydaş şimdi Sabancı GGK ile öğrencilerle 

buluşuyor! Üstelik katılımcılarımızdan 2 kişiye de sınıf/bölüm 

ayrımı gözetmeksizin RemoteTeam’de part time çalışma imkanı 

sunuyoruz! Katılırsanız kazanacağınız çok şey var, 

kaybedeceğiniz ise hiçbir şey. Bu yüzden hepinizi bekliyoruz!!! 
Etkinlik linkine bio bölümünde ulaşabilirsiniz.



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 18 EKİM 2020

Üç boyutlu yazıcı ile işleyişi tamamen değiştiren birden çok 

start-up örneğiyle karşı karşıyayız. Hem üretim alanında 

inanılmaz faydalar sağlayan hem de ürün kalitesinde 

maksimumu hedefleyen girişimciler kendi markalarını 

oluşturarak bizi çok özel ürünlerle buluşturuyor. Bu ürünlere 

örnek olarak telefonunuzdan indirebileceğiniz bir uygulama 

sayesinde sizin çekecek olduğunuz ayak fotoğraflarınızı 

kullanıp tam ölçülerinize göre 3D yazıcıyla 12 saatte ayakkabı 

üreten Feetz markasını verebiliriz. Markanın CEO’su 10 yıl 

içerisinde fiziksel olarak ayakkabı deneme zahmetine 

girmeyeceğinizi söylüyor, bence haksız da sayılmaz. 3D 

yazıcıyla takıları, bardakları hatta kol düğmelerini bile kişinin 

tam olarak istediği şekillerde ve renklerde tasarlayıp internet 

üzerinden satışa sunan Dublin asıllı Love and Robots adlı 

start-up özel isteğe göre tasarlanan hediyeleri bir adım daha 

ileriye taşıyor. Son olarak ise iki tane MIT mezununun 

oluşturduğu Spuni adında bebeklere özel 3D yazıcıyla 

oluşturulan kaşıklardan kısaca bahsedebiliriz. Birçok renkte 

üretilen bu kaşıklar bebeklerin emzirme ve biberonla beslenme 

sırasında içgüdüsel reaksiyonlarını tetikleyip ergonomik olarak 

tasarlanmış. 3D yazıcı kullanarak üretilmiş daha bir sürü ürün 

ve start-up örneği verebiliriz. Daha fazlası için öğrenmek için 

aşağıdaki linkle tüm yazıya ulaşabilirsiniz✨



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 15 EKİM 2020

Selam GGK’lı! 2020-2021 Departman seçimleri bu akşam sonlanıyor! Bio’daki linkten GGK Classroom’una ulaşıp 

katılmak istediğiniz departmanı seçebilirsiniz! Tanışma toplantımızı kaçıranlar için video linki de GGK Classroom’da..



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 20 EKİM 2020

Nasıl Batırdım! Gelenekselleşen ve büyük bir ilgiyle karşılanan 

etkinliğimizde klasikleşen başarı hikayelerinin aksine girişimcilik 

hayatına başka bir perspektifle yaklaşıyoruz! Girişimci olma yolunda 

nasıl zorluklarla karşılaşılabileceği, girişimlerin nasıl beklenmedik 

sonuçlar doğurduğu, krizin nasıl fırsata çevrilebileceği ve bu 

krizlerden ne gibi dersler çıkarılabileceği başarısızlık hikayeleri 

üzerinden anlatılarak paylaşılmaktadır. Keyifli bir sohbet havasında 

geçen bu etkinliğimiz, konuğumuz başarısızlık hikayesini paylaştıktan 

sonra sorulara cevap vererek tecrübelerinden ders çıkarma ve 

öğrenme fırsatı sunuyor.

Konuğumuz, Hero Mars ve Krembi girişimlerinin kurucusu Alihan 

Büker, başarısızlıkla sonuçlanan girişimi Bonivog'u, nasıl 200.000 

tl’lik başarısızlık hikayesine dönüştüğünü, ne gibi dersler çıkardığını 

anlatmak için 📌20 EKİM SAAT 19.40’ ta bizlerle olacak. Online 

olarak Alihan Büker’i ağırlayacağımız ve yaşadığı tecrübeleri bizzat 

kendisinden duyacağımız için şimdiden mutluluk duyuyoruz.

Aşağıdaki linkten ücretsiz biletinizi alıp webinar'a üye olmayı 

unutmayın. Bilete kaydolduğunuzda zoom linki mailinize iletilecektir:

https://sessionheroes.com/etkinlik/sosyal/fuckup-nights-sabanci

Şifre: "uyeyim"  Not: sayfa yüklenmez ise tekrar yenileyin.



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 12 EKİM 2020

GRAB YOUR TEA AND LET’S SPILL 
SOME TEA! 

Genç Girişimciler Kulübü olarak yeni 

döneme gelecek hafta gerçekleşecek 

tanışma toplantımızla mükemmel bir 

başlangıç yapıyoruz! Kulübümüz yaratıcı, 

girişimci ve yenilikçi herkesi bir araya 

getirmeyi hedeflemektedir. Bizlerle 

tanışmak, faaliyetler, departmanlar, kulüp 

yapısı hakkında bilgi sahibi olmak ve 

girişimciliğe doğru bir adım atmak 

istiyorsan seni 12 EKİM PAZARTESİ günü 

saat 20.30'da görmekten mutluluk 
duyacağız!

Google classroom link: http://bit.ly/ggkclass



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 29 EYLÜL 2020

Oryantasyon Tanışma Videomuz 
Yayında!

Oryantasyon Günlerinde sizlerle bir 

araya gelip kulübümüzü sizlerle 

tanıştırdığımız toplantımızı kaçıranlar ve 

tekrar izlemek isteyenler için YouTube 
kanalımızda yayında! 

Video linki bio’da!

Tüm videolar için abone olmayı 
unutmayın



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 28 EYLÜL 2020

Öğrenci Kariyeri Online Kulüp 

Eğitimlerinde biz de varız! 

Türkiye’nin başarılı projelere 

ve çalışmalara imza atmış 300 

’den fazla öğrenci kulübü

online’da bir araya geliyor! 4 

gün boyunca çeşitli eğitimler, 

seminerler ve söyleşilerle bir 
arada olacağız.



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 28 EYLÜL 2020

Merhaba Sabancılı!

Genç Girişimciler Kulübü olarak 

Oryantasyon tanıtımımızda sizlerle 

birlikte olmak için 

sabırsızlanıyoruz! BUGÜN saat 

15.00’de Zoom 1. Odada 
görüşmek üzere



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 28 AĞUSTOS 2020

Sabancı Üniversitesine hepiniz hoş 

geldiniz!

GGK Ailesi olarak okulumuzu 

kazananları tebrik ederiz. Sizleri 
aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Üniversitemiz veya GGK ile ilgili 

merakınızı gidermek, sorularınızı 

cevaplamak için buradayız. Bize DM 

yoluyla veya ggk@sabanciuniv.edu mail 
adresi üzerinden ulaşabilirsin



GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ 30 AĞUSTOS 2020

YOUTUBE KANALIMIZ ARTIK 

YAYINDA!

GGK ailesi olarak kanalımızda yaptığımız 

ilk röportajı sizinle paylaştığımız için çok 

heyecanlıyız! İlk konuğumuz Türkiye’nin 

Startup’lara destek veren en büyük girişim 

hızlandırma programı “StartersHub”ın da 

kurucularından ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Barış Özistek! Kendisine teşekkürlerimizi 

iletiyoruz!

Röportaj serimizin devamının gelmesini 

istiyorsanız yorumlara fikrinizi yazmayı 

unutmayın. Röportajı izlemek için link 

bio'da, kanalımıza abone olmayı da 

unutmayın!29h



GOLF
KULÜBÜ



GOLF KULÜBÜ 15 OCAK 2021



GOLF KULÜBÜ 9 OCAK 2021

Ara tatil özel golf programımızla 
karşınızdayız ! Sen de bizimle Golf 
öğrenmek istiyorsan, hiç durma 
kaydol✌🏻 22 Ocak'a kadar kayıt 
süremiz bulunuyor. Detaylı bilgi 
için dm den ulaşabilir, sorularını 
sorabilirsin. Kayıt için sayfamıza 
koyduğumuz formu doldurman 
yeterli. Kayıtlarımız sadece sabancı 
Üniversitesi öğrenciler ve 
mezunlarına açıktır. #açıkhava 
#sıfırtemas



GOLF KULÜBÜ 11 KASIM 2020



GOLF KULÜBÜ 8 KASIM 2020

Cumartesi günü 

itibariyle ilk dersimizi 

yaptik! ☺🥳

Derslerimizin 

başlamasına vesile 

olan @cavit_yildiz 'a 

çok teşekkür ederiz. 

İlerleyen zamanlarda 

yeni kulübümüz olan 

SuGolf'te sizleri de 

aramızda görmeyi çok 

isteriz😊Katılmak 

isteyenler Dm'den bize 

ulaşabilir!

https://www.instagram.com/cavit_yildiz/


IEEE
KULÜBÜ



IEEE KULÜBÜ 11 OCAK 2021

sabancirover

38 gün sonra Mars’a inecek 

olan Perseverance için geri 

sayım başladı! 🚀 The 

countdown has begun for 

Perseverance, which will land 

on Mars in 38 days!

Sabanccı Rover

https://www.instagram.com/sabancirover/


IEEE KULÜBÜ 30 ARALIK 2020

sabancirover

Yeni logomuz ✨tasarım ekibimize 
teşekkür ediyoruz!

/ Our new logo thanks to the 
design team!

Sabanccı Rover

https://www.instagram.com/sabancirover/
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sabancirover

SURover olarak katılmaya 

hazırlandığımız URC 

nedir? 🌎 Kısaca 
açıkladık.

Sabanccı Rover

https://www.instagram.com/sabancirover/
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sabancirover

Rover nedir? Kısaca 
açıkladık 🚀

Sabanccı Rover

https://www.instagram.com/sabancirover/
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sabancirover

Rover takımı olarak 

ilk buluşmamızı 
gerçekleştirdik.

Sabanccı Rover

https://www.instagram.com/sabancirover/
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Sabancı Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolları Rover takımı 

kuruyor! Bu uzun soluklu heyecanı birlikte 
paylaşacağımız takım arkadaşları arıyoruz.

Eg ̆er tanıtım, grafik ve logo tasarımlarında bilgi 

sahibiysen veya insan ilişkilerinde kendine güveniyorsan 

Tanıtım ve Tasarım Ekibine; Araştırma yapmaya, 

jeolojiye, biyolojiye veya malzeme bilimlerine, kısaca 

bilime ilgiliysen Bilim Ekibine; Benim işim robotlar 

tasarlamak diyorsan Mekanik Ekibine; Elektroniğe ilgi 

duyuyorsan Elektronik Ekibine veya Rover'ı kodlarınla 
inşa etmeye meraklıysan Yazılım Ekibine hemen başvur!

Özgür hisset ve aklındaki her soru için bizimle iletişime 
geç!

Başvuru için son gün: 10 Aralık Perşembe Saat 20:00 

Detaylı bilgi ve başvuru: ieeesabanci.org/acik-
pozisyonlarimiz

Sabancı Rover
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Global AI Hub'la Makine Öğrenimi yolculuğunuza 
başlamaya hazır mısınız? 

5 gün sürecek olan 10 saatlik canlı Makine 

Öğrenimine Giriş Kursumuzu duyurmaktan mutluluk 

duyuyoruz!  Stanford, Caltech, MIT ve Harvard gibi 

dünyanın önde gelen üniversitelerinin kaynakları 

kullanılarak oluşturulan benzersiz içeriğimizle, 

Makine Öğrenimi dünyasına ilk adımı atacaksınız!

Bu kursta, Denetimli ve Denetimsiz Makine Öğrenimi 

algoritmalarının temellerini uygulamalı deneyimle 

öğreneceksiniz. Bu kursu tamamladığınızda, Python 

ile Makine Öğrenimi projeleri oluşturmanıza olanak 
tanıyan gerekli becerileri geliştirmiş olacaksınız. 

Tüm sorularınızı Global AI Hub Topluluğundaki 
Machine Learning Hub aracılığıyla sorabilirsiniz.

04 - 08 Ocak 2021, 13:30 - 15:30

Bu kurs için iyi derecede Python bilgisi ve Pandas, 

NumPy, Matplotlib kütüphaneleri ile deneyim 

gerekmektedir. Ayrıca olasılık, istatistik ve veri 
görselleştirme hakkında temel bilgi gerekiyor.
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5G ve 6G telekomünikasyon teknolojileri hakkında 

eşsiz bir seminerimiz var! 5G alanında ciddi ilerlemeler 

kat edilmesine karşın Çin’in geçtiğimiz ay 6G test 

uydusunu yörüngeye oturtulması ile 6G teknolojisine 

yönelik araştırmalar da güç kazanmaya başladı. 

Huawei de bu teknolojilerin geliştirilmesine ciddi 
yatırımlar yapmakta.

26 Aralık Salı günü 19.00’da Huawei 5G Solution 

Design Mühendisi sayın Ödül Kıvrak’ın katılımıyla 5G-

6G teknolojilerini ve Huawei Türkiye Ar-Ge merkezinde 

bu alanda yürütülen çalışmaları konuşacağız. 

Geleceğin iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi 

olmak ve ufkunuzu genişletmek istiyorsanız bu 

semineri kaçırmayın deriz. Etkinlikte buluşmak dileği 
ile,

Herkese sağlıklı günler!

Not: Seminer Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olup 
Zoom linki yakın zamanda paylaşılacaktır.
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Lisansüstü öğrencilerin yaptıkları akademik çalışmaları 

inceleyeceğimiz ve akademik problemleri yakından 

tanıyacağımız yeni Workshop serimizin ilk konuğu 

Sabancı Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Müge 

Fidan. 11 Aralık Cuma günü saat 18.00’da Stable 

Roommates Problemleri ve bu problemlerin varyasyonları 

üzerine düzenleyeceğimiz Workshop’a güncel akademik 

problemlere ilgisi olan herkesi davet etmekten mutluluk 

duyarız.

Peki “Stable Roommates Problem” nedir?

“Stable Roommates Problem” kavramı, herkesin birbirini 

belirli bir sistem üzerinden puanladığı bir toplulukta, ikişerli 

olarak ve herkesin birbirine verdiği puanları göz önünde 

bulundurarak en uygun şekilde eşleştirme sorununu ifade 

eder. Konu hakkında detaylı araştırma yapmak isteyenlere 

“Stable Marriage Problem” isimli optimizasyon problemini 

de incelemelerini öneririz. Bir yazılım diline hakim ve 

algoritmalara ilgili tüm arkadaşlarımızı Workshop’umuza 

bekleriz.
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PCB tasarım eğitimlerimiz 7 Aralık 

Pazartesi günü başlıyor. Bu eğitimde 

sıfırdan, elimizde şeması olan bir kart 

tasarlayıp üretime hazır hale getireceğiz. 

Bunu yaparken EAGLE programını 

kullanacağız. Eğitimimiz Discord 

sunucumuzda olacak ve Türkçe olarak 

gerçekleşecektir. Herhangi bir formu 

doldurmamız gerekli değildir. Pazartesi 

17.40'ta Discord'da olan arkadaşlarla 

başlayacağız. Eğitimimizde görüşmek 
üzere!
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Herkese Merhabalar!
Uzay bilimlerinden moleküler dünyaya kadar 
her alanda devrimsel gelişmeler yaratan yapay 
zekâ teknolojisi, insan hayatı söz konusu olduğu 
zaman fazlasıyla önem arz etmekte.
Bu cuma, tıpta yapay zekâ kullanımının geçmişi, 
bugünü ve geleceği hakkında muhteşem bir 
seminerimiz var.
4 Aralık Cuma günü saat 17.00'da TOBB ETÜ Tıp 
Fakültesi Dekan Yardımcısı ve "Yapay Zekâ ve 
Biyoetik" kitabının yazarlarından Doç. Dr. P. Elif 
Ekmekçi ile geçmişten bugüne tıp alanında 
yapay zekâ kullanımını ve bu durum sonucunda 
doğan olası biyoetik sorunlarına geniş bir 
perspektifle bakacağız. İlgili herkesi bekliyoruz.
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Farklı sektörleri incelediğimiz 

etkinliklerimize bu hafta son zamanların 

trend konularından olan Karma Otonom 

Sistemler ile devam ediyoruz. **3 Aralık 

Perşembe günü saat 19.00'da** Savunma, 

bilişim ve siber güvenlikte önemli bir yere 

sahip Havelsan, Robotik ve Otonom 

Sistemler Departmanı'ndan konuklarımız 

Makine Mühendisi Melih Metin Pekkaptan 

ve Sistem Mühendisi Mert İrez'in katılımları 

ile otonom sistemlerin yapısının ve 

işleyişinin tanıtılacağı bu etkinliğimizde 

ayrıca Havelsan mühendislerinin görevleri 

ve şirkette kullanılan araçları konuşacağız. 
Etkinliğimizde görüşmek üzere :)

Katılım formu bio’da.
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Öğrenci Kulübü partnerlerinden birisi olmak gurur 

duyduğumuz inzva'nın sizlere duyurmak istediğimiz harika 

bir yarışması var. Biz de kulüp olarak tam desteğimizi 

verdiğimiz bu yarışmaya tüm ilgili üyelerimizin üçer kişilik 

takımlar halinde başvurmalarını öneriyoruz.

inzva; covid dönemini aktif bir şekilde değerlendirebilme 

amacıyla aralık ayında iki aşamalı ulusal bir yarışma -

Online Programming Contest For Universities - düzenliyor. 

Bu yarışma serisinin ilk aşamasında üniversiteler kendi 

içerisinde üçer kişiden oluşan takımlarını yarıştıracak olup 

finale her üniversiteden en iyi üç takım çıkacaktır. Final 

yarışmasında ise her üniversitenin en iyi üç takımı diğer 

üniversitelerin takımlarıyla yarışacaktır.

Yarışma kurallarında bölüm farkı bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden lisans öğrencileri 

kabul edilecektir.

Öğrenciler üçer kişilik takımlar halinde aşağıdaki linke 

tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilir ve başvuru yapabilirler.
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Amerika'da Yüksek Lisans ve Doktora 

eğitimine devam etmek isteyenler için rehber 

niteliğinde harika bir etkinliğimiz var.

7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da 

Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 

2018 mezunu ve aynı zamanda kulübümüzün 

de eski üyesi Burak Aksar’ı ve EE & Meka son 

sınıf öğrencisi ve kulübümüzün Yönetim Kurulu 

üyelerinden Batın Mert Karahasanoğlu’nu 

konuk edeceğiz.

İkisinin de sırasıyla 2018 ve 2020 yıllarında 

kazanmış oldukları Amerika'da Lisans sonrası 

öğrenimlerini karşılayan Fulbright bursunu 

nasıl kazandıklarından, mülakat süreçlerinden, 

lisansta yaptıkları araştırmalardan ve 

stajlardan bahsedeceğimiz bu etkinliği sakın 

kaçırmayın!
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2007 lisans, 2010 yüksek lisans Bilgisayar 

Bilimi ve Mühendisliği mezunumuz olan ve 

uzun yıllardır yazılım alanında, şuanda da 

Commencis'te Senior Engineering 

Manager olarak iş hayatına devam eden 

Murat Ergün konuğumuz olacak. Software 

alanında nasıl ilerleyebileceğini, Apple'ın 

bu alanında nasıl bir yerinin olduğunu ve 

nasıl değişiklikler getirdiğini merak 

ediyorsan mezunumuzun tecrübelerini 

paylaşacağı etkinliğimize 5 Kasım 
20.00'da bekliyoruz.



IEEE KULÜBÜ

Tanıtım ve Tasarım ekibimizin 

katkılarıyla hazırlanan 

websitemizi sizlere duyurmaktan 
mutluluk duyarız

https://www.ieeesabanci.org/

https://www.ieeesabanci.org/
https://www.ieeesabanci.org/
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Kurduğu Kümeler Kuramıyla bütün bir 

matematiği deyim yerindeyse yeniden 

inşa eden ve 20.yy’a damgasını vuran 

ünlü Matematikçi Hilbert’in kimse bizi 

Cantor’un cennetinden çıkaramaz dediği 

Georg Cantor’un inşa ettiği sonsuzluk 

kavramı ve bu kavramın açtığı yolu 

Prof.Dr.Zafer Ercan hocamızdan 

dinleyeceğiz. Bekleriz, Cuma 20.00 -
ieeemathsu YouTube Kanalında!
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Matematik ile ilgili bölümlerde okuyan 

öğrencilerin sorumluluk alarak yönettiği ve 

matematik alanında etkinliklere katkı 

sağlayan bir öğrenci topluluğu olan ve 

ayrıca Sabancı Üniversitesi IEEE 

Matematik Topluluğu'nun da bir üyesi 

olduğu Türkiye Matematik Kulübü, 

bünyesinde düzenleyeceği online "Az 

Kelime Çok İşlem" yarışmasında Topluluk 

olarak biz de varız! Üniversitemizi temsil 

edeceğimiz bu yarışmada olmanın 
sevincini sizlerle paylaşmak isteriz.

IEEE Mathematic Branch
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Uzun yıllar Siber Savunma 

Komutanlığı’nda Siber Güvenlik 

Subayı olarak görev yapmış ve hali 

hazırda kurucusu olduğu Bilishim’de 

Siber Güvenlik Uzmanı olarak 

kariyerine devam eden Yılmaz 

Değirmenci Salı günü 18.00’da 
konuğumuz olacak 😊

Etkinlik günü hatırlatma maili ve 

Webinar linki için BIO’daki formu 
doldurmayı unutmayın 💫
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Bu sene 2. sini düzenlediğimiz siber 

güvenlik eğitimimiz başlıyor. Eğer siber 

güvenliğe ya da genel olarak bilgisayara 

ilgiliysen ve bazı şeylerin mantığını 

öğrenmek istiyorsan seni de aramızda 

görmek isteriz. Belki bu eğitimin sonunda 

yapılacak yarışmada başarılı olup 

CyberSUquad’ın bir parçası olabilirsin. 

Eğitim YouTube canlı yayını şeklinde 
olacak.

Formu doldurarak haftalık gönderilecek 

eğitim linklerinden ve bilgilendirmelerden 
haberdar olabilirsin.

NOT!!!: gelmeden önce formda belirtilen 

linkten belirtilen dosyayı indirmeniz sizin 
için iyi olacaktır.
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«Unikuni» ve SU IEEE işbirliğiyle yeni dönemin ikinci 

çekilişinde Apple AirPods hediye ediyoruz.
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Sabancı Üniversitesi IEEE Student 

Brach - Mühendislik Kulübü yeni 

dönemde üyeleriyle tanışmak için 

sabırsızlanıyor 🥳 Google Classroom 

üzerinden 9 Ekim Cuma günü Saat 

20:00'da 🙌gerçekleştireceğimiz bu 

toplantıda tüm topluluklarımız ve 

takımlarımız yeni üyelerine sıcak bir 
karşılama yapacak.

BIO’daki link üzerinden kulübümüze 

kayıt olabilir, ilgilendiğiniz toplulukları 

belirtebilir ve toplantı günüde mailiniz 

üzerinden görüşme bağlantısına 
ulaşabilirsiniz 😊
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Yeni dönemimizin ilk etkinliğini Morten BT 

Eğitim’in desteğiyle 14 Ekim Çarşamba 

günü 17:00’da gerçekleştiriyoruz 🥳 IT’de 

Kariyer Yolları, CISCO sertifikasyonları ve 

Eğitimleri hakkında ufuk açıcı bu webinar’a 

tüm Sabancı Üniversitesi ailesini davet 

ediyoruz 

BT Eğitim’den Teorik ve Lab içerikli 30 

Saatlik Canlı CCNA eğitimini kazanan bir 

kişi olmak için yapmanız gerekenler şu 

şekilde:

1) Sabancı Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 

instagram hesabını takip etmek.

2) Yorumlarda bir arkadaşınızı etiketlemek.

3) Ve BIO’daki ilgili formu Sabancı 

Üniversitesi Mail’inizle doldurmak.
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Aylık seminer serimize online devam ediyoruz. 

Yayınların yapılacağı gün, saat ve platform 
ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.
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Sabancı Üniversitesi IEEE ailesi 

olarak cumartesi akşamı saat 

21.00 de "Among Us" oynuyoruz. 

Etkinliğimize birlikte eğlenmek, 

tanışmak ve kaynaşmak için 

davetlisiniz. Discord linkimize 

bio'dan ulaşabilirsiniz. Hepinizi 
bekliyoruz.
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Önümüzdeki dönem 

destekçilerimizden MORTEN –

BT Eğitim'in Gold 

sponsorluğunda 1 Ekim'de 

online gerçekleşecek teknik 

oturumlarında yer almak için 

kayıt linki: 
http://cs.co/6046GvQVj

http://cs.co/6046GvQVj
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Kardeş Öğrenci kolları projesi 

kapsamında kardeş öğrenci kolumuz İTÜ
IEEE!☺🥳

@ieeeitu birlikte daha güçlüyüz

https://www.instagram.com/ieeeitu/
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Öğrenci Kariyeri Online Kulüp 

Eğitimlerinde biz de varız! 

Türkiye’nin başarılı projelere 

ve çalışmalara imza atmış

300 ’den fazla öğrenci kulübü

online’da bir araya geliyor! 4 

gün boyunca çeşitli eğitimler, 

seminerler ve söyleşilerle bir 
arada olacağız.
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Communications Society: Yeni dönem çalışmalarını hızla devam ettirirken bir 

yandan da geçtiğimiz sene düzenlenen Siber Güvenlik eğitim programının 

sonrasında Siber Güvenlik takımı kuran Communication Society yeni dönemde 

ilgili tüm arkadaşlarını topluluğa davet ediyor. Detaylı bilgi için Discord 

kanalımıza katılabilirsiniz, DM’ye bekliyoruz. Misyonu elektronik, haberleşme ve 

ağ teknolojisi alanlarındaki araştırmaları, uygulamaları, eğitimleri ve bu 

konulardaki yeni fikirleri uyumlu bir şekilde bir araya getirmek olan IEEE 

Communications Society 'nin Sabancı Üniversitesi kolu olarak faaliyet 

göstermeye başladığımız günden bugüne misyonumuz doğrultusunda elektronik 

ve haberleşmenin disiplinlerine ilgi duyan arkadaşlarımızın ilgilerini canlı tutmayı, 

onların bu alanlardaki güncel konular hakkında bilgi sahibi olmasını, gereken 

eğitimleri almasını , fikirlerini ve isteklerini gösterebilecekleri ortamları 

oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bu bağlamda değerli üyelerimizin istekleri, alanımızdaki güncel trendler ve 

bünyemizde barındırdığımız takımların ihtiyaçları ışığında kulüp bünyemizdeki 

üyelerimiz ve alanında uzman kişilerle birlikte eğitimler ve seminerler 

düzenliyoruz. Ayrıca misyonumuzun bir parçası olan yeni fikirleri desteklemek 

amacıyla üyelerimizin isteği ve kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yeni 

takımlar kuruyor ve bu takımlar için gerekli eğitim altyapısını veriyoruz. Örneğin 

geçtiğimiz dönemde siber güvenlik takımımız kuruldu ve 5 haftalık siber güvenlik 

eğitimi verildi. Önümüzdeki dönemlerde de yapacağımız etkinliklerle bu dinamik 

ruhu devam ettirmek ve bünyemizde bulunan takımlarla yarışmalara katılmak 

istiyoruz. Unutmayın IEEE’de öğrenmek ve bir şeyler yapmak isteyen 

arkadaşlara her zaman yer ve destek var.
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Sosyal hayatı, kulüp aktivitelerini ve akademik çalışmalarını üniversite 

hayatı boyunca birlikte idame ettirebilen Batın’ın GazeteSU’ya verdiği 

röportajı BIO’daki belirttiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz 

haftalarda gerçekleştirdiğimiz Elektronik Mühendisliği Program 

tanıtımları kapsamında yaptığımız kendisinin de katıldığı canlı yayının 

kaydını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.  İşte Batın’ın 

GazeteSU’ya verdiği röportaj’dan okulumuza yeni başlayan 

arkadaşlarımıza verdiği tavsiyeleri içeren küçük bir kısım.

Yeni Sabancılılar meraklı ve farkında olsunlar. Doğru planlama ve 

zaman yönetimi üniversite hayatımın bana en büyük getirisi oldu. Bu 

sayede akademik başarı ve sosyal hayatın bir terazinin iki ucu 

olmadığını fark ediyorsunuz. Çift ana dal ve yan dal yapıyorum, Hong 

Kong’da Exchange, Almanya’da staj yaptım, iki tane uluslararası bursa 

uygun görüldüm, iki kulüpte aktif olarak yönetim kurulundayım, şu an 

global bir firmada part-time olarak çalışıyorum. Bunları yapan ilk kişi 

değilim, son kişi de olmayacağım. Hedefleriniz ne kadar büyük olursa o 

hedefe attığınız adımlarda o denli büyüyor. Her şey gözlünüzce olsun.

Yönetim Kurulu ve Communication Society üyelerimizden Batın Mert Karahasanoğlu 

Yüksek Lisans çalışmaları için Amerika’daki tüm eğitim ve yaşam masraflarının 
karşılandığı Fulbright bursunu kazandı 💫
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SU Debate Club is delighted to bring a series of heated crossfires “Bring It On!” 

that will not only serve a relishing break from daily academic life but try its utmost 

to give different perspectives on the course of life that one should opt as a 

college student. By collaborating with SU International Club and Grey Matter 

(english podcast of Sabanci), we will try our best to facilitate the integration of 

international students with the turks.

Under “Bring It On!” students will carry discussions on those problems of the 

typical college life that have never been touched before. With having a healthy 

civilised debate, all the differing opinions and sharp & dear perspectives will be 

heard so that an individual student can analyse on its own and in turn choose a 

better course to lead one’s college life.

We are glad to announce our second crossfire on this Friday (8th of January, 

2021 ) at 21:00 (TRT) with the debating motion “Political Correctness is the most 

dangerous form of totalitarianism”. Every attendee will pick the either side of the 

argument and fight their way into the crossfire by voicing their opinions based on 

their experiences.

We are anticipated to have all of you in this August’s house on Friday evening at 

09:00 to contribute your role in order to make your lives better. Feel free to pick 

your side and register by clicking on the following link.

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7

Structure of the Session. There will be 1 moderator responsible to conduct a 

debate
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A very happy new year to all of you! To mark the start of 

2021, Sabanci International Club and the Literature Club 
bring you poetry night!!

The rules of the event are as follows:

• the piece can be in any language as long as you can 

explain the concept in English or provide an English 
translation.

• you will have 7 minutes to speak. If you need more time 

you can continue in the end when everybody else is done 
with their recitation.

• a moderator will be present to preside over the event and 
keep a track of time.

• if you do not register, but wish to perform on the day of 

the event, you may message the moderator and perform 
after everybody’s finished (only if there’s any time left).

The google form is linked in bio. Don’t be shy and sign up 
with an original piece or a poem by your favorite author!



INTERNATIONAL STUDENT CLUB 30 ARALIK 2020

Message from our board member: “New Year with New Intent” 

will serve as a refreshing break from daily academic life and 

welcome the most anticipated year “2021”. Yigit Karatas will 

share his experience on being an all-rounder student and 

therefore, highlight the importance of broadening one's horizon 

by stepping out of the comfort zone.

We along with the viewers will ask ourselves,whether the lives 

we are leading are in parallel with our will and passion and if 

the answers turn out to be other than a definite “Yes” then a 

discussion will take a turn on devising a New Intent on this 

special occasion.

Won’t it be better to welcome a New Year with New Intent ?

I, therefore invite all of you to come and be a part of this at 

08:00 pm at Instagram 

Live @gray_sameed https://www.instagram.com/gray_sameed/

on New Year’s Eve (31st of January, 2020) and contribute an 

element of satire and productivity to the discussion.

Let us all welcome this New Year (2021) with great hope and 

intentions and may it put an end to the ongoing pandemic.

https://www.instagram.com/gray_sameed/


INTERNATIONAL STUDENT CLUB 10 ARALIK 2020

SU Debate Club is delighted to bring a series of heated crossfires “Bring It On!” 

that will not only serve a relishing break from daily academic life but try its utmost 

to give different perspectives on the course of life that one should opt as a college 

student. By collaborating with SU International Club and Grey Matter (english

podcast of Sabanci), we will try our best to facilitate the integration of international 

students with the Turks.

Under “Bring It On!” students will carry discussions on those problems of the typical 

college life that have never been touched before. With having a healthy civilised

debate, all the differing opinions and sharp & dear perspectives will be heard so 

that an individual student can analyse on its own and in turn choose a better 

course to lead one’s college life.

We are glad to announce our first crossfire on this Friday (11th of December, 2020) 

at 21:00 (TRT) with the debating motion “Serious Dating has negative effects on 

college students”. Every attendee will pick either side of the argument and fight 

their way into the crossfire by voicing their opinions based on their experiences.

We are anticipated to have all of you in this August’s house on Friday evening at 

09:00 to contribute your role in order to make your lives better. Feel free to pick 

your side and register by clicking on the following link.

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7


INTERNATIONAL STUDENT CLUB 27 KASIM 2020

Need a break from all the ✨midterm 

madness✨? Join us for our little get together 

and our second game night! Interact and 

socialize with other Sabanci students then 

accuse them of murder on ‘Among Us’! Join 
us at 20:30 using the link in bio!



INTERNATIONAL STUDENT CLUB 28 EKİM 2020

Follow the link in bio to join us at 8 pm! ✨

Please note that it doesn’t matter whether 

you’re a novice or an expert, because we 

will be explaining the rules in the beginning. 

Download the game on your phones or your 

laptop and join in the server before so we 
can start on time.



INTERNATIONAL STUDENT CLUB 26 EKİM 2020

We all have dreams. But, do we have the 
courage to live upto it?

Introducing a new inspiring show that once again 

will bring all of us together in an extraordinary 

time and try to ignite the spirit to step out of the 

bubble and conquer the world by our dedication 

and passion. One-on-one discussions on 

instagram live with college students, professors 

and influential personalities on their journey, 

perspective about where true happiness lies and 

the importance of starting working on your goals 

whilst studying in college. It will prove to be a 
relishing break from your daily sphere of life.

Let’s come together at 10:00 pm every 

Wednesday and bring a constructive change in 
our lives.



INTERNATIONAL STUDENT CLUB 11 EKİM 2020

Hello! On the 15th of October we will be hosting our 
club’s introductory meeting!

As Sabanci University’s International Club, this is 

your opportunity to get to know each other from all 

parts of the world. Whether you’re an international 

student or a Turkish student, we urge you to 

participate in our ice breaking activities and explore 

what we have to offer you this semester! From fun 

vlog style videos to our very first career week, we 

here at the International Club are always ready to 

welcome anyone willing to participate or even just 

spectate at what we have in store! So come on over 
and attend our introductory meeting!



KAYAK KULÜBÜ 

SUSNOW



Kayak Kulübü - Susnow 18 EKİM 2020

0 Ekim Salı günü gerçekleştireceğimiz 

online tanışma toplantımıza davetlisiniz. 

Saat 19.30’da başlayacak olan 

toplantımızın Google Classroom linkini 
bio’da bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.



Kayak Kulübü - Susnow 28 EYLÜL 2020

Bomba💣 gibi bi Zoom 

oryantasyon programına 

katılmak ve SUsnow 

hakkında daha detaylı bilgi 
almak için:

https://sabanciuniv.zoom.us/
my/orientationdays.s4



Kayak Kulübü - Susnow 27 EYLÜL 2020

Okulumuza hoşgeldin Sabancılı! SUsnow 

olarak kayak ve snowboard gibi kış sporları 

organizasyonlarını düzenlemenin yanında 

yapacağımız seçmeler ve sonrasındaki 

antremanların ardından yarışlarda da seninle 

beraber yerimizi almak istiyoruz. Kış

sporlarına ilgiliysen ya da öğrenmek 

istiyorsan, kış festivallerine katılmak seni 

heyecanlandırıyorsa seni de SUsnow 
ailemizde görmek istiyoruz.

Daha detaylı bilgi almak istersen yarın saat 

13.00-13.30 arası Zoom üzerinden 

gerçekleştireceğimiz tanıtımımıza davetlisin. 

Detayları yarın sabah paylaşacağız. 
Görüşmek üzere.



KISSA 
FİLM VE YAPIMCILIK 

KULÜBÜ



KISSA FİLM VE YAPIMCILIK KULÜBÜ 1 ARALIK 2020

Toplantı herkese açık, katılmak 

için kissa@sabanciuniv.edu 

adresine mail atabilirsiniz veya 

instagram dm aracılığıyla bizi 
bilgilendirebilirsiniz.



KISSA FİLM VE YAPIMCILIK KULÜBÜ

kissasabanci

@sumunazara ile 

ortak hazırladığımız 

10 kısa film! İyi 

seyirler!

10 short films we 

have selected for 

you, 

enjoy! @sumunazar
a

https://www.instagram.com/kissasabanci/
https://www.instagram.com/sumunazara/
https://www.instagram.com/sumunazara/


KISSA FİLM VE YAPIMCILIK KULÜBÜ 27 Ağustos 2020

Kıssa film ve fikir ekibi olarak Kundura 

Sinema Sahne ve Mubitürkiye işbirliği 

ile Beykoz Kundura'da düzenlenen Bir 

Yaz Gecesi Sineması etkinliğine 
katıldık.

@beykozkundura

https://www.instagram.com/beykozkundura/


KÜREK KULÜBÜ
SUROWING



KÜREK KULÜBÜ SUROWING 12 KASIM 2020

Aramıza katılan tüm üyelerimizle kürek eğitimlerimiz devam ederken, kulübümüzün bir parçası olmak, hem keyifli zaman geçirip bir 

hobi edinmek hem de kürek sporunu ögrenmek isteyen herkesi cumartesi ile pazar günleri gerçekleşen eğitimlerimize bekliyoruz.

Egitimlerimize katılmak veya kulübümüz hakkında merak ettiginiz soruları sormak için instagram hesabımıza dm atabilir ya da 

instagram biomuzda bulunan whatsapp grubundan bizle iletişime geçebilirsiniz.



KÜREK KULÜBÜ - SUROWING 24 EKİM 2020

Merhaba, heyecanla paylaşmayı 

beklediğimiz kulübümüzün 
sweatshirtleri elimize ulaştı.



KÜREK KULÜBÜ SUROWING 5 EKİM 2020

Oryantasyonda bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. 

Kulübü konuştuk, giriş yaptık; şimdi işleyişi ve eğitimleri 

konuşma, sizleri daha yakından tanıma zamanı. Biz 

alarmlarımızı kurduk cuma günü saat 19.40a geri saymaya 

başladık. Tanışma toplantımızda sizleri tanımak için can 

atıyoruz. Eğer siz de kulübü ve kürek sporunu daha yakından 
tanımak isterseniz hepinizi toplantımıza bekliyoruz:):)



KÜREK KULÜBÜ SUROWING 28 EYLÜL 2020

Yeniden merhaba Sabancılı!  Tanışmaya çok az kaldı:)

Bildiğiniz üzere 28 eylül pazartesi günü zoomda gerçekleşecek 

olan okulumuzun oryantasyon programında, 17.00-17.30 saatleri 

arasında 6. odada sizlerle tanışmak, sorularınızı yanıtlamak ve 

kulüp hakkında sohbet etmek için sizi bekliyor olacağız. Ayrıca 

tüm sorularınızı sorabileceğiniz ve zoom boyunca da aktif olacak 

whatsapp linkine instagram sayfamizin biosundan ulaşabilirsiniz. 
Görüşmek üzere 



KÜREK KULÜBÜ SUROWING 6 EYLÜL 2020

Sabancı Üniversitesi ailesinin yeni oluşumu olarak 
hepinizle tanışmayı iple çekiyoruz.

Uzun karantina süreci ardından yeni hobiler 

edinmeyi isteyen veya profesyonel olarak kürekle 

ilgilenen herkesi kulübümüze bekliyoruz. Kürek 

kulübümüz lisanslı kürek sporcularını bünyesinde 

yetiştirip bulundurmayı amaçlayan bir spor kulübü

olmasının yanı sıra, bu sporu hobi olarak yapmak 

ve eğlenmek isteyen herkese açıktır. Kulübümüzle 

ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınız için sabancı 

üniversitesi kürek kulübü instagram sayfamıza dm 
atabilirsiniz.

Hepinizle en kısa zamanda tanışmak dileğiyle:)



MOTOR SPORLARI 
VE TEKNOLOJİLERİ 

KULÜBÜ



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 11 OCAK 2021



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 25 ARALIK 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 16 ARALIK 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 9 ARALIK 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 25 KASIM 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 17 KASIM 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 13 KASIM 2020

Who do you think will win 

Turkish Grand Prix? Let us 

know what you think in the 
comments.



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 10 KASIM 2020

Time to announce our second workshop 

for the term: beginners guide to design 

visual promotional materials on 

Lucidpress, brought to you by 

our #marketing department team member 

Eylül Kırdak! On this Friday, 11th of 

November, we will be meeting via Google 

Classroom to learn how to use Lucidpress, 

at 17.45 local time in Turkey. The meeting 

will approximately take 25 minutes, don't 
be late!

Link for the classroom: 
https://lnkd.in/gUV8qNv

You can reach the link for the meeting in 

the description of our Google Classroom 
on the day of the workshop!

https://www.instagram.com/explore/tags/marketing/


MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 8 KASIM 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 1 KASIM 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 28 EKİM 2020

Time to announce our first workshop for the 

term: #fsae Chassis 101, brought to you by 

our #chassis department leader Selim

Kırbıyık! On this Wednesday, 28th of 

October, we will be meeting via Google 

Classroom to discuss chassis types, CFRP 

Sandwich Panel & Design at 17.45 local 

time in Turkey. The meeting will 

approximately take 25 minutes, don't be 

late!

Link for the classroom: 

https://lnkd.in/gUV8qNv

You can reach the link for the meeting in 

the description of our Google Classroom on 

the day of the workshop!12h

https://www.instagram.com/explore/tags/fsae/
https://www.instagram.com/explore/tags/chassis/


MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 23 EKİM 2020

Karbon fiber kompozit sandviç panellerden oluşan 

monocoque şasinin laminasyon oryantasyonlarını 

belirlemek için gerçekleştirilecek 3-nokta eğme 
testi numunelerimiz hazırlanıyor.

3-point bending test samples are prepared to 

decide the lamination orientation of the 

monocoque chassis consisting of carbon fiber 
composite sandwich panels.



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 8 EKİM 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 27 EYLÜL 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 23 EYLÜL 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 14 EYLÜL 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 31 AĞUSTOS 2020

We are waiting for everyone who is 
willing to work with our team! 🏎💥

If you are interested, please fill out 
the form. Form link in bio!

#formulastudent #sabanciuniversity

https://www.instagram.com/explore/tags/formulastudent/
https://www.instagram.com/explore/tags/sabanciuniversity/


MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 18 AĞUSTOS 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 13 AĞUSTOS 2020

Our motor has arrived! Thanks for 

sponsorship to @cospacesu and 
thanks to #emrax for the motor!

https://www.instagram.com/cospacesu/
https://www.instagram.com/explore/tags/emrax/


MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 30 TEMMUZ 2020



MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 14 TEMMUZ 2020

https://www.instagram.com/

tv/CCoHQqtlrIh/?utm_sourc

e=ig_web_copy_link

Video için tıklayın..

https://www.instagram.com/tv/CCoHQqtlrIh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCoHQqtlrIh/?utm_source=ig_web_copy_link


MOTOR SPORLARI VE TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ 11 TEMMUZ 2020



MÜNAZARA
KULÜBÜ



MÜNAZARA KULÜBÜ 13-14 Şubat 2021

KOMİTE ÜYELERİ: 

Mustafa Aydoğan (Co-CA)(Boğaziçi Üniversitesi) ,Fatih 

Oğulcan Şahinbaş(Co-CA)(Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi), Şems Özkan (DCA)(Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi), Eda Eray (DCA)(Sabancı 

Üniversitesi), Su Şahin(DCA)(Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi),

ADALET TAKIMI (EQUİTY TEAM): 

Damla Özobut (Bilgi Üniversitesi) , Bilginer Sarı (Sabancı 

Üniversitesi)

KONU DENETMENLERİ (RED TEAM): 

Dr. Engin Arıkan(Galatasaray Üniversitesi-Türk Alman 

Üniversitesi), Av.Beritan Zorkun Arık (Lund Üniversitesi-

Bilgi Üniversitesi)

Kayıt linki ve diğer detaylar bio’da!1h

Sabancı Üniversitesi Liseler Arası Münazara Turnuvası 2021 kayıtları açıldı. 

🗓 13-14 Şubat 2021, 💻 Zoom & Discord, 💵 40 TL,  🛫 Son Başvuru Tarihi : 8 Şubat



MÜNAZARA KULÜBÜ 8 OCAK 2021

We are glad to announce our second crossfire on this Friday (8th of January, 

2021 ) at 21:00 (TRT) with the debating motion “Political Correctness is the 

most dangerous form of totalitarianism”. Every attendee will pick the either side 

of the argument and fight their way into the crossfire by voicing their opinions 
based on their experiences.

We are anticipated to have all of you in this August’s house on Friday evening 

at 09:00 to contribute your role in order to make your lives better. Feel free to 
pick your side and register by clicking on the following link.

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7

Structure of the Session:
There will be 1 moderator responsible to conduct a debate

Attendees will be divided into 2 groups (depending on what side of argument, 
they pick)

The moderator will throw questions on the floor, and attendees from each 
group will respond as per their view, defending their side of the argument.

After having a sound discussion on 5-6 total questions the session will end on 
the moderator’s concluding remarks

In order to preserve the perspectives being shared during the discussion, the 

writer’s team will summarize all the perspectives and views in the form of a 
blog.

The blog will be published under SuDebate and will be accessible to the entire 
student body after the debate.

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7


MÜNAZARA KULÜBÜ 2 OCAK 2021

Merhabalar! Herkese sağlıklı ve iyi bir yeni yıl 

diliyoruz, senenin ilk kitabını üyelerimizden 

Duman sizler için inceledi, iyi okumalar 😊:Birincisi 

her şeyi yakıp kül etti. Daha kötüsü, hiçbir şey 

yükselmemişti küllerden. Eskinin kesinlikleri 

yerlerinin geleceğe dönük sonsuz bir belirsizliğe, 

kaygıya, umutsuzluğa bırakırken, yazarlar 

İkincisinin yıllarında kendilerini Amerika’da 

buldular. Ne kadar savaştan bir korunak 

sağladıysa da, bireyselleştirilmiş mutluluk peşinde 

koşmakla yükümlü bir toplum, sığlığın, özgün 

olmayanın ve samimiyetsizliğin özünü 

oluşturmaktaydı gözlerinde. Daha sonra, 

Aydınlanmanın Diyalektiği hakkında şöyle 

söyleyeceklerdi: “Aslında amacımız, insanlığın 

gerçekten insani bir duruma ulaşmak yerine 

neden yeni bir tür barbarlığa battığını anlamaktan 

fazlası değildi.



MÜNAZARA KULÜBÜ 31 ARALIK 2020

New Year with New Intent” will serve as a refreshing break from 

daily academic life and welcome the most anticipated year 

“2021”. Yigit Karatas and @gray_sameed will share their 

experience on being an all-rounder student and therefore, 

highlight the importance of broadening one's horizon by 

stepping out of the comfort zone.

We along with the viewers will ask ourselves,whether the lives 

we are leading are in parallel with our will and passion and if the 

answers turn out to be other than a definite “Yes” then a 

discussion will take a turn on devising a New Intent on this 
special occasion.

Won’t it be better to welcome a New Year with New Intent ?

I, therefore invite all of you to come and be a part of this at 

08:00 pm at Instagram 

Live @gray_sameed https://www.instagram.com/gray_sameed/

on New Year’s Eve (31st of January, 2020) and contribute an 

element of satire and productivity to the discussion.

Let us all welcome this New Year (2021) with great hope and 

intentions and may it put an end to the ongoing pandemic.

https://www.instagram.com/gray_sameed/
https://www.instagram.com/gray_sameed/


MÜNAZARA KULÜBÜ 24 ARALIK 2020

Bu eğitimde “İfadelerimiz özgür olmasa ne 

olur?” “İfade özgürlüğü maçlarındaki fayda 

nedir?” “İfade özgürlüğünün sınırı nedir?” gibi 

soruların cevabını bulacak, bazı konu 

örnekleri üzerinden bu cevapları deneme 
fırsatı bulacaksınız.

Sabancı Münazara Ailesi olarak Nurbanu 

Hayır'a eğitim davetimizi kırmadığı için çok 
teşekkür ederiz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 23 ARALIK 2020

Bu eğitimde jürilikte sık yapılan hataları, 

doğru kararı ararken maça 

yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğini, 

kararımızın kriterini nasıl 

belirleyebileceğimizi, panel süreci 

yönetimini, kapsayıcı ve karşılaştırmalı 

feedback verirken dikkat edilmesi 

gerekenleri konuşacağız.Eğitimin sadece 

jüriler için değil her münazırın maç 

okumasına yönelik faydalı bilgiler 
içerecek.

Sabancı Münazara Ailesi olarak Anı 

Deniz Gündüz'e eğitim davetimizi 
kırmadığı için teşekkür ederiz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 22 ARALIK 2020

Bu haftasonu, 25-26-27 Aralık tarihlerinde, 

gerçekleştireceğimiz 5. Sabancı Çaylaklar Münazara 

Turnuvasını gururla sunar. 

Türkiye'nin dört bir yanındaki çaylaklara açık olan bu 

turnuva için kesin kayıt tarihlerini kaçırmayın . 

Kesin Kayıt 22 Aralık Salı günü 23.55'e kadar açık 

kalacaktır. 

Bu turnuvanın bir turnuvadan öte olmasını sağlayan; 

eğitim, gölge panel ve gösteri maçları gibi birbirinden 

güzel etkinlikleri mümkün kılan @sozerisahin , komite 

arkadaşlarımız ve Türkiye Münazara ailesine katkıları 

için teşekkür ederi. 

Detaylı bilgi için bize dm'den ya da 

sumunazara@sabanciuniv.edu adresinden 
ulaşabilirsiniz!

https://www.instagram.com/sozerisahin/


MÜNAZARA KULÜBÜ 22 ARALIK 2020

Bu eğitimde özet konuşmacısı olarak 

angajman okumak, etkili çerçeveleme 

yapmak, jürinin kafasındaki dengeleri 

değiştirecek katkılarda bulunmakla alakalı 

önemli sorulara cevap vereceğiz. Ayrıca 

bir çok münazırın jürilerden duymaktan 

sıkıldığı "kıyas lazım", "extension'ı 

parlatsaydın çıkabilirdiniz", "fark 

çizmiyorsun" gibi geribildirimleri daha az 

duymak için neler yapabileceğimizden 
bahsedeceğiz.

Sabancı Münazara Ailesi olarak Burak 

Kobaş'a eğitim davetimizi kırmadığı için 
çok teşekkür ederiz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 20 ARALIK 2020

Bu eğitimde uluslararası ilişkiler 

maçlarında en çok yapılan ve 

kaçınılması gereken hatalardan 

bahsedeceğiz. 

Daha sonrasında ise bilgilerimizi nasıl 

argüman haline getirebileceğimize ve 

bu tip maçlarda nasıl bir duruş 

oluşturulması gerektiğine 
odaklanacağız.

Sabancı Münazara Ailesi olarak Ekin 

Balkan'a eğitim davetimizi kırmadığı 
için çok teşekkür ederiz 🥳



MÜNAZARA KULÜBÜ 19 ARALIK 2020

Konuşmacı taraflar karşı tarafın 

cevaplanması için 10'ar soru hazırlar. 

Ancak tarafların bu zorlu soruları 

cevaplayabilmesi için sadece 40 saniyeleri 

vardır. 

Bu güzel formatta çok önemli bir konu 

üzerine ikincisini düzenliyeceğimiz bu 
etkinliği mümkün kıldığı



MÜNAZARA KULÜBÜ 16 ARALIK 2020

Bu eğitimde “Extension olarak hangi argümanı 

seçeceğimize nasıl karar veririz?”, “Ne yaptığımızda 

maça pozitif bir katkı vermiş oluruz?”, “Mekanizma 

eklemek derken ne kastediyoruz?”, “Maçı çözen takım 

biziz ifadesinin altını nasıl doldurabiliriz?”, özetle, “Jüriyi 

maçın bize ihtiyacı olduğuna nasıl ikna edebiliriz?” gibi 

soruların cevaplarını arıyor olacağız. Eğitim boyunca 

anlatacağım şeyleri somutlamak adına da çeşitli 

maçlarda işe yaramış extension girişimlerimden ve 

maçlardan çok sonra aklıma gelen, keşke şunu 

anlatsaydım dediğim şeylerden oluşan birçok örneği 
inceleyeceğiz.

Sabancı Münazara Ailesi olarak Sözeri Şahin'e 

turnuvamızın CA'lik teklifini kırmadığı,birbirinden değerli 

münazırlardan oluşan bu güzel komitenin oluşmasını 

sağladığı, Türkiye Münazara’daki birbirinden değerli 

münazırlar tarafından verilecek eğitimleri mümkün 

kıldığı için teşekkür ederiz.Kendisine bu emekleri ve 
vereceği güzel eğitim için teşekkür ederiz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 15 ARALIK 2020

Parlamenter münazara, belli bir içerik ve 

bilgi birikimine sahip olmayı gerektirdiği gibi 

oyuna dair stratejileri öğrenmek de bir o 

kadar önemli. Alternatif senaryolara göre 

taktiksel hamle yapabilmek, oyunun 

mantığını çeşitli koşullarda nasıl 

uygulayacağını görmek, takım oyununa ve 

bireysel performansa dair dikkat edilmesi 

gerekenleri öğrenmek eğitimin temel 

çıktılarını oluşturmaktadır. Bir de tabii, 
BAĞIRMAK :)

Sabancı Münazara Ailesi olarak Beritan 

Zorkun Arık'a eğitim davetimizi kırmadığı 
için teşekkür ederiz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 26-27 ARALIK 2020

26-27 Aralık'ta düzenlenecek Sabancı 

Üniversitesi Çaylaklar Turnuvası kapsamında 

gerçekleşecek eğitimler başlıyor! 

Sabancı Münazara Ailesi adına bizlere 

desteklerini esirgemeyip bu güzel eğitimleri 

vermeye gönüllü olan çok değerli münazırlara 

tek tek teşekkür ediyoruz. 

Turnuvamızın katılımcılar için son derece 

verimli ve eğlenceli bir turnuva olmasını 

diliyoruz. Bu güzel eğitimleri kaçırmamak için 
takipte kalın.



MÜNAZARA KULÜBÜ 11 ARALIK 2020

SU Debate Club is delighted to bring a series of heated crossfires “Bring It On!” that will 

not only serve a relishing break from daily academic life but try its utmost to give different 

perspectives on the course of life that one should opt as a college student. By 

collaborating with SU International Club and Grey Matter (english podcast of Sabanci), we 

will try our best to facilitate the integration of international students with the Turks. Under 

“Bring It On!” students will carry discussions on those problems of the typical college life 

that have never been touched before. With having a healthy civilised debate, all the 

differing opinions and sharp & dear perspectives will be heard so that an individual student 

can analyse on its own and in turn choose a better course to lead one’s college life. We 

are glad to announce our first crossfire on this Friday (11th of December, 2020) at 21:00 

(TRT) with the debating motion “Serious Dating has negative effects on college students”. 

Every attendee will pick either side of the argument and fight their way into the crossfire by 

voicing their opinions based on their experiences. We are anticipated to have all of you in 

this August’s house on Friday evening at 09:00 to contribute your role in order to make 
your lives better. Feel free to pick your side and register by clicking on the following link.

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7

Structure of the Session

There will be 1 moderator responsible to conduct a debate. Attendees will be divided into 2 

groups (depending on what side of the argument, they pick). The moderator will throw 

questions on the floor, and attendees from each group will respond as per their view, 

defending their side of the argument. After having a sound discussion on 5-6 total 

questions the session will end with the moderator’s concluding remarks. In order to 

preserve the perspectives being shared during the discussion, the writer’s team will 

summarize all the perspectives and views in the form of a blog. The blog will be published 

under SuDebate and will be accessible to the entire student body after the debate.
Looking forward to seeing you all

https://forms.gle/T1B17CvbqkyADmsb7


MÜNAZARA KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

“Biz 'ubuntu' yaptık." Yarışsaydık; yarışı kazanan, bir kişi olacaktı. Nasıl olur 

da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi ödül meyveyi yiyebilir? Oysa 

biz Ubuntu yaparak hepimiz yedik.” Ubuntu’nun anlamını açıklarlar: Ben, 

"biz" olduğumuz zaman "ben"im. Ubuntu'ya inanan bir insan diğerlerine 

açıktır, diğerlerine olumludur, diğerleri iyi ve yetenekli olduğunda tehdit 

altında hissetmez, onun daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmekten 

gelen bir özgüveni vardır ve diğerleri aşağılandığında, küçük düştüğünde, 

zülüme uğradığında ya da ezildiğinde kendini de aşağılanmış hisseder. 

Ubuntu felsefesi bencillik ve bireycilik ideolojilerine karşıt bir ideoloji olarak 

karşımıza çıkıyor. Eğer bir birey bir toplumun üyesi ve parçasıysa ona 

katkıda bulunmalıdır. Koloni öncesi Afrika’dan bu zamana kadar gelen bu 

gelenek, insana hümanizm dürbününden bakan bu düşünce tarzı, sadece 

bir hayat felsefesi değil aynı zamanda sosyal davranış için bir rehber 

oluşturmaktadır. Bizim Ubuntu felsefesinden bu denli etkilenmemizin sebebi, 

bizim kulübümüzün yapı taşlarından birinin bu felsefeye dayanıyor 

olmasıdır. Böylesine rekabet dolu bir oyunun içinde olmamıza rağmen 

birbirimiz için hep birlikte çalışıyorken, ailemiz olan bu kulüp adına gerektiği 

yerde kendimizden büyük fedakarlıklar ediyorken ve bunları ağaçtaki 

meyveleri hep birlikte yiyelim diye yapıyorken meğerse biz de farkında 

olmadan Ubuntu yapıyor imişiz . Eğer Ubuntu felsefesi ilginizi çektiyse size 

2004 yapımı Country Of My Skull filmini izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Çocukları meydana toplar. İleride görünen ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülü, o meyveleri yemek olacaktır. 

Çocuklara “Haydi, şimdi başlayın! Birinci olan meyveleri alacak!” der. O an bütün çocuklar el ele tutuşur, koşarlar ağacın altına 

beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Afrika’da çalışan antropolog, bir kabilenin çocuklarına oyun oynamayı 

önerir. Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda şu cevabı verirler:



MÜNAZARA KULÜBÜ 6 ARALIK 2020

Merhaba arkadaşlar üçüncüsünü

düzenleyeceğimiz Aydınlanma Çağı etkinlik 

serisine hoşgeldiniz.Bu serimizde alanında saygı 

gören akademisyenleri ve aydınları ağırlamaya, 

onların çeşitli konulardaki çok değerli 

birikimlerinden faydalanmaya çalışacağız.

Bu hafta Yunus Emre Erdölen ile beraber “Joe 

Biden’ın gelişi Türkiye ve dünya için ne ifade 

ediyor?” ve “Trump’ın gidişi Türkiye ve dünya için 

ne ifade ediyor?” konuları üzerine konuşacağız.

Etkinliğimiz 7 Aralık Pazartesi Günü saat 20.00’de 

Zoom üzerinden gerçekleşecektir.Katılmak için 
Dm’den mailinizi atmanız yeterli :)



MÜNAZARA KULÜBÜ 5 ARALIK 2020

Merhabalar, haftanın 

kitabını @msragnl sizin için seçti. İyi 

okumalar😊: Bilinen insanlık tarihinin en eski 

ve en çok araştırma ve tartışmaya konu 

olmuş strateji eseri Savaş Sanatının 

geçmişi MÖ 6. Yüzyıla kadar dayanıyor. 

Komutan ve düşünür olarak bilinen Sun Tzu 

kitabında olası savaş koşulları, düşmanı 

zayıflatma, casusluk, komutan-hükümdar 

anlaşmazlığı gibi konulara değinmiştir. 

Çağının ötesinde bir felsefeye sahip olan bu 

kitap geçmişte de günümüzde de birçok 

askeri okulda da okutulmuştur. En önemlisi 

yazar, kitabında savaşı bir son çare olarak 

görmeyi ve savaşmadan kazanmayı 
özellikle vurgulamıştır.

https://www.instagram.com/msragnl/


MÜNAZARA KULÜBÜ 3 ARALIK 2020

Yenilenebilir enerji üzerine derin bir 

sohbet için 4 Aralık Cuma günü saat 

22.00'da karşınızdayız.Sizin 

sorularınız ve yorumlarınızla 

katilabileceğiniz interaktif bir yayın 

olacak. Youtube üzerinden yapacağız 

yayınımızı. Youtube kanalımızın linki 
bio'da. Yarın görüşmek üzere 😊



MÜNAZARA KULÜBÜ 28 KASIM 2020

Merhabalar, haftanın kitabını @dorukemiral sizin için seçti, iyi okumalar. Machiavelli, 1512 tarihli 

Prens’te ahlâki kaygıları bir tarafa bırakıp pragmatik bakış açısıyla devlet yönetimi ele alıyor. Ele 

geçirilen devletin nasıl yönetilmesi gerektiğinin üstünde durulan Prens şu ana kadar dünyaya gelmiş 

bütün hükümdarların ve siyasi liderlerin bir el kitabı olarak geçer. Nihilist prens karakterlerinin idealize 

edildiği Prens o dönem ki İtalya'nın siyasi durumunu özetler nitelikte. Aynı zamanda günümüz 
devletlerinin esas aldığı ilkelerin temel kaynağıdır Machiavelli’nin acımasız ve ölümsüz eseri Prens.

https://www.instagram.com/dorukemiral/


MÜNAZARA KULÜBÜ 23 KASIM 2020

Merhaba arkadaşlar ikincisini 

düzenleyeceğimiz Aydınlanma Çağı 

etkinlik serisine hoşgeldiniz.Bu serimizde 

alanında saygı gören akademisyenleri ve 

aydınları ağırlamaya, onların çeşitli 

konulardaki çok değerli birikimlerinden 

faydalanmaya çalışacağız.Bu hafta Emre 

Erol ile beraber “İttihak ve Terakki 

Cemiyeti,Göçmenlik ve Muhacirlik” üzerine 

konuşacağız.Etkinliğimiz 27 Kasım Cuma 

Günü saat 20.00’de Zoom üzerinden 

gerçekleşecektir.Katılmak için DM’ den 
mailinizi atmanız yeterli :)



MÜNAZARA KULÜBÜ 21 KASIM 2020

Merhabalar, bu haftanın kitabını üyelerimizden @dorukemiral seçti, güzel incelemesi için teşekkürler: 

Biz bu kitabı seçerken hata yaptık belki de hani derler ya anlatılmaz okunur diye bu kitapta onlardan 

biri. Zaten yazarın adı bile yeterli okumak için. Her sayfasında ayrı bir düşünce ayrı bir kitap 

çıkabilecek kitaplardan. Ölümsüzlüğünü sonsuza kadar koruyabilecek bir kitap ve bu yönü insanlık ve 

medeniyeti net bir şekilde sorgulayışından olsa gerek. İnsanlığa ve tek dişli canavara bir de 
yeraltından bakın.

https://www.instagram.com/dorukemiral/


MÜNAZARA KULÜBÜ 20 KASIM 2020

Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya 

üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; 

eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya 

cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini 

birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.  

Çocuk haklarına dair ilk metin 1917 yılında, Ekim 

Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür 

örgütünün Moskova Şubesi tarafından “Çocuk Hakları 

Bildirgesi” ismiyle kaleme alındı.

Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti 

tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirisidir.  20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile 

değiştirilmiştir

Türkiyede ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ilk olarak 23 

Nisan 1929’da kutlanmaya başlandı.

"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, 

Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele 

alınmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)

Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.



MÜNAZARA KULÜBÜ 3 KASIM 2020

Bugün saat 20:00'de hepinizi 

youtube kanalımıza bekliyoruz!11h



MÜNAZARA KULÜBÜ 1 KASIM 2020

Merhaba arkadaşlar ilkini düzenliyeceğimiz 

Aydınlanma Çağı etkinlik serisine hoş geldiniz. 

Bu serimizde alanında saygı gören 

akademisyenleri ve aydınları ağırlamaya, onların 

çeşitli konularındaki çok değerli birikimlerinden 

faydalanmaya çalışacağız. 

Bu hafta sayın Dr. Ateş Altınordu ile beraber 

"Türkiye'de Sekülerleşme" konusu üzerine 

konuşacağız. 

Etkinliğimiz 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de 

düzenlenecek aynı zamanda YouTube'dan da 
canlı olarak yayınlanacaktır



MÜNAZARA KULÜBÜ 28 EKİM 2020

Merhaba

Bu hafta çok yeni bir konseptle karşınızdayız.

@hukukvegencdusunce kulübünden ve bizden 

bir konuşmacı 10 soru soracak ve karşıdaki 

konuşmacı her soruya 40 saniyelik sürede 

cevap verecek.

Soruların önceden bilinmeyeceği bu heyecanlı 

sohbet için biz çok heyecanlıyız. Birbirinden 

güzel sorular içeren bu heyecanlı sohbete 

hepinizi bekliyoruz. 

Yayınımız instagram üzerinden olacak. 
Perşembe saat 20.00 de görüşmek üzere

https://www.instagram.com/hukukvegencdusunce/


MÜNAZARA KULÜBÜ 22 EKİM 2020

Vergi üzerine koyu bir sohbet için her zamanki 

günümüzde yine ve yeniden karşınızdayız. 

Verginin meşruluğu, toplanma metodları , 

tabana mı tavana mı yayılan vergi metotlarının 

doğru olduğu gibi noktalar üzerine yapacağımız 

bu canlı yayına hepiniz davetlisiniz .

Sizinde sorularınız ve yorumlarınızla 

katılabileceğiniz interaktif bir yayın olucak. 

Youtube üzerinden yapacağımız yayınımızın 
linki bio’da .Yayında görüşmek üzere



MÜNAZARA KULÜBÜ 19 EKİM 2020

Bu hafta haftanın kitabı olarak “Saatleri Ayarlam Enstitüsü'nü” seçtik. Tanpınar'ın bu belki de en büyük eseri 

yalnızca kafası karışık bir adamın zaman mefhumu üzerine olan anlatılarını içermez aynı zamanda kabullerin 

nasıl gerçekliğe dönüstüğünü de anlatır. Şiirlerinde sembolizme, romanlarında ise realizme yönelen Tanpınar; 

bu eserinde de toplumun değerleri, algı ve yönelimlerini göz önüne sererken öte yandan da Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü'nün kuruluş hikayesiyle köhnemiş bir bürokrasinin nasıl olup da işler gözüktüğünü anlatmıştır. İşte bu 
yönüyle “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Türkiye'yi anlamak için elzem bir eser.



MÜNAZARA KULÜBÜ 16 EKİM 2020

Bu sene kulübümüzde Beritan Zorkun Arık eğitim 

verecek. 
Kendisi Bilgi hukuk ve uluslararası ilişkiler mezunu (3.95 GPA) ve şu an 

Lund Üniversitesinde milletlerarası ticaret hukuku yüksek lisans yapıyor. 

Oldukça fazla Şampiyonluğu, en iyi konuşmacılığı ve finalistliği var. Türkiye 

münazarada en aktif kurum olan Argüman Fabrikası’nın yöneticisi. Aynı 

zamanda İstanbul Liseleri Münazara derneğinin de kurucusu. Argüman 

Fabrikası’nda yıllardır onlarca üniversiteye ve liseye eğitim veriyor ve 

öğrencileri de büyük başarılar elde etti muhtelif turnuvalarda. Bundan 

dolayı sizi sıfırdan en iyi yetiştirebilecek ve en uygun seçeneğin Beritan 

Zorkun Arık olduğunu düşünüyoruz.

Eğitiminiz boyunca düzgün argüman oluşturmayı ve anlatmayı 

öğreneceksiniz. Aynı zamanda ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası 

ilişkiler zamanda hayvan ve insan hakları gibi oldukça çeşitli alanlardan 

bilgi birikiminizi arttıracaksınız. Münazara ilginizi çekmiyorsa bile 

entelektüel alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğitime katılmanızı 

öneririm. Eğitim, her ders ortalama 2 saatten 96+ saat ders içerecek.

Eğitim ücretinin (tüm yıl için) 40 lira olması gerektiğini belirledik. Yönetim 

kurulu olarak biz de eğitim ücretini vereceğiz. Sabancı Üniversitesinde 

okuyorsanız ve eğitime katılmak istiyorsanız biodaki linkten whatsapp 

grubumuza katılabilir veya dm’den bize ulaşabilirsiniz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 15 EKİM 2020

Temsili demokrasi üzerine derin bir sohbet için 

her zamanki günümüzde fakat yeni saatimiz 

olan 9.30 da yine karşınızdayız.Sizin sorularınız 

ve yorumlarınızla katilabileceğiniz interaktif bir 

yayın olacak. Youtube üzerinden yapacağız 

yayınımızı. Youtube kanalımızın linki bio'da. 
Akşam görüşmek üzere 😊



MÜNAZARA KULÜBÜ 13 EKİM 2020

İlk tanışma toplantımıza gelemeyen 
arkadaşları yarın 9 da bekliyoruz .



MÜNAZARA KULÜBÜ

Merhaba arkadaşlar, bu haftanın kitabı olarak Yuval Noah Harari’den Sapiens: Saphiens 

Hayvanlardan Tanrılara İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi kitabını seçtik. İnsan türünün tarihini kısaca 

anlatması ve bunu ele alırken bilimsel devrim, sanayi devrimi, kapitalizm ve belli başlı ekonomik 

çarkları özetlemesi sebebiyle münazara maçlarında karşınıza çıkacak bazı konulara genel bi 

kanıya sahip olmanızı sağlayacak bu kitabı merakla okuyacağınızı düşünüyoruz. Sapiens’i 

anlaşılır ve sürekleyici bir dille bu gibi konuları özetlediği için özellikle SPS dersi alacak 

arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. 



MÜNAZARA KULÜBÜ 9 EKİM 2020

Here is the word “argument” that 

most of us know but lacks in 

application. 

Actually it looks simple, but the 

reason you lose in a debate is often 

because your argument is weak or 

unsound. 

But why are they weak? Where am 

I doing wrong? We tried to make 

some things clearer for you. If there 

is a situation that confuses you feel 
free to comment/ask.



MÜNAZARA KULÜBÜ 7 EKİM 2020

Sağlık ve ilaç sektörü üzerine derin bir sohbet 

için her zamanki günümüzde yine 

karşınızdayız.

Sizin sorularınız ve yorumlarınızla 

katilabileceğiniz interaktif bir yayın olacak. 

Youtube üzerinden yapacağız yayınımızı. 

Youtube kanalımızın linki bio'da. Yarın 
görüşmek üzere 😊



MÜNAZARA KULÜBÜ 6 EKİM 2020

We are waiting for you at 21.00 on 

Tuesday, October 6. 

This meeting will be held in English.

This meeting will be take place online and 

meeting link will be sent from our 
WhatsApp group and Instagram bio.



MÜNAZARA KULÜBÜ 28 EYLÜL 2020

We continue by describing the 

"British parliamentary debating 

style" in the series that we started 

last week as "what is debate". 

Although this style has become 

popular in our country in the last 

decades , since many high schools 

still play the classical debate style, 

we wanted to explain this style 

superficially which is played in 

Sabancı and other great schools in 
world like @harvardcollegedebate

https://www.instagram.com/harvardcollegedebate/


MÜNAZARA KULÜBÜ 19 EYLÜL 2020

Her hafta münazaradan bilgiler 

paylaşacağımız serimize 

başlıyoruz. Haftaya merak 

ettiğiniz ya da açıklamamızı 

istediğiniz başka bir soruya cevap 
vereceğiz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 17 EYLÜL 2020

Bu haftanın kitabı olarak; 1960 yılında yayımlanan Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek kitabını, son 

zamanlarda Amerika’da gündem olan ırkçılık olayları üzerine seçtik. 

Kitapta haksız yere suçlanan bir ‘zenci’nin öyküsü birey-toplum ve birey-birey ilişkisiyle bir çocuğun 

gözünden anlatılıyor. Kitabın ayrımcılığı evrensel olarak da yansıtması sebebiyle günümüzde hala devam 

eden ırkçılık sorununu geçmişle kıyaslayabildiğimiz gibi bugün için de ders çıkarabiliyoruz. Bu insanlık 

suçunun toplumda ve bireylerde sebep olduğu travmaları bir çocuğun bakış açısıyla gözlemlemek temel 

sorunları ortaya koyuyor ve empati duygularını körüklüyor. Kitabı adalet, eşitlik ve ayrımcılık üzerine 
sürükleyici ve çarpıcı bir edebi eser okumak isteyen herkese tavsiye ediyoruz.



MÜNAZARA KULÜBÜ 15 EYLÜL 2020

Bu hafta son zamanların en tartışılan 

konularından birini konuşacağız. Detaylı 

araştırma dosyamız eşliğindeki hoş 

sohbetimize sizi bu haftada bekliyoruz!!! 
Perşembe görüşmek üzere



MÜNAZARA KULÜBÜ 9 EYLÜL 2020



MÜNAZARA KULÜBÜ 8 EYLÜL 2020

Hayvanların yaşama hakkını ve bunun 

alt başlıklarını konuşacağımız bu canlı 

yayınımıza sizi de bekliyoruz ☺🥳

YouTube üzerinden her zamanki 

gününde ve saatinde gerçekleştireceğiz 

canlı yayınımızı. Perşembe günü 
görüşmek üzere



MÜNAZARA KULÜBÜ 7 EYLÜL 2020

sumunazara

@kissasabanci ile 

ortak hazırladığımız 10 

kısa film! İyi seyirler!

10 short films we have 

selected for you, 

enjoy! @kissasabanci

https://www.instagram.com/sumunazara/
https://www.instagram.com/kissasabanci/
https://www.instagram.com/kissasabanci/


MÜNAZARA KULÜBÜ 5 EYLÜL 2020

Kahvenizi koydunuz ve ekranın 

başına geçtiniz bugün ne izlesem 

diye düşünüyorsunuz. Kategoriler 

arasında gezinirken tarih içerikli bir 

film mi izlesem derken karşınıza bu 

post çıktıysa şanslı gününüzdeniz. 

Sinek ve SU Münazara iftiharla 
sunar.



MÜNAZARA KULÜBÜ 28 AĞUSTOS 2020

Merhaba, Sabancı Üniversitesi'ne hoşgeldin 🥳

Üniversite hayatında sana konulara başka açılardan 

bakmayı öğretebilecek, hitabet yetini geliştirecek, 

entelektüel birikimini arttırabileceğin ve bunları yaparken 

eğleneceğin bir kulübe katılmak istiyorsan doğru 

yerdesin. Kendi aramızda bitmeyen gece sohbetlerinin, 

maçlarının, eğlencelerin bir parçası olabilirsin. Bir sürü 

üniversiteden arkadaşlar edinip, her üniversiteden 

müthiş dostlarının olacağı büyük bir aile Türkiye 
münazara.

Sen de bu ailenin parçası olup bu eğlenceli yolculukta 
bizlerle beraber olmak istiyorsan seni bekliyoruz 😊🎊🎉



MÜNAZARA KULÜBÜ 26 AĞUSTOS 2020

Fırsat eşitliği üzerine derin bir sohbet için her 

zamanki günümüzde yine karşınızdayız.

Sizin sorularınız ve yorumlarınızla 

katilabileceğiniz interaktif bir yayın olacak. 

Youtube üzerinden yapacağız yayınımızı. 

Youtube kanalımızın linki bio'da. Yarın 
görüşmek üzere



MÜNAZARA KULÜBÜ 20 AĞUSTOS 2020

Kürtajda devletin ve ailenin rolü 

üzerine bu akşam sohbetimiz var.

Bu akşam saat 10 da görüşmek 
üzere



MÜNAZARA KULÜBÜ 29 TEMMUZ 2020

Merhaba biz münazara kulübü olarak Türkiye deki 

üniversite tercihi sürecini argümanlar ve analizlerle 

inceleyeceğiz. 

Neo-liberal bir politika olan üniversite eğitiminin devletin 

tekelinden alınma politikasının yarattığı avantajları ve 

sıkıntıları yök ve çeşitli kurumların verileriyle 

inceleyeceğiz. 

Sonrasında da %75 bursun kaldırılmasının nasıl bir 

orta, orta-üst sınıf krizine sebep olabileceğini, olası 

nedenlerini ve sonuçlarını inceleyeceğiz. 

Herkesi bu akşam saat 9 daki YouTube yayınımıza 

bekliyoruz. Yayın sonrasında ve sırasında soruları da 
alacağız



MÜNAZARA KULÜBÜ 23 TEMMUZ 2020

Yaz dönemi boyunca devam 

edecek canlı yayın serimizin ikinci 

bölümüyle karşınızdayız!

Konumuz "Beyin Göçü" Yaynımızda 

kısaca göç kavramına değindikten 

sonra beyin göçünün nereden 

nereye olduğu, neden yapıldığını ve 

özellikle ülkemizde hangi 

dinamiklerin bunda etkili olduğunu 
inceleyeceğiz.

BU AKŞAM saat 22.00'da hepinizi 
bekliyoruz, sakın kaçırmayıın!



MÜNAZARA KULÜBÜ 15 TEMMUZ 2020

Yaz dönemi boyunca devam edecek 

Instagram canlı yayın serimizin ilk 

bölümüyle karşınızdayız! Konumuz "Linç 
Kültürü".

BU AKŞAM saat 22.00'de hepinizi 

bekliyoruz, sakın kaçırmayıın! 
😊 #sumunazara

https://www.instagram.com/explore/tags/sumunazara/


MÜZİK 
KULÜBÜ



MÜZİK KULÜBÜ 15 ARALIK 2020

Klarnet virtüözü dediğimizde aklımıza gelen ilk isimlerden 

birisi olan Hüsnü Şenlendirici bu hafta bizlere konuk oluyor. 

Son yıllarda dinlediğiniz yerli-yabancı çoğu albümde 

katkısının bulunmasının yanı sıra, içinde bulunduğu tüm 

projelere de kendi imzasını atmıştır. Kariyerinin başlangıç 

noktasında Brooklyn Funk Essentials ile yapılan ortak 

albüm sonucunda Laço Tayfa toplanmıştır. Laço Tayfa’nın 

önce albümlerine, sonrasında ise konserlerinde klarnetini 

adeta konuşturarak döneminin ne kadar üzerinde klarnet 

çaldığını bizlere göstermiştir. Başarısı ve mütevazı 

karakteri onu müzikte adeta bir marka yapmış, kariyeri 

boyunca da pek çok sanatçı ve grup ile çalışmıştır. 

Bunlardan bazıları Dhafer Youssef, İlhan Erşahin, Taksim 

Trio, Zakir Hüseyin, Laço Tayfa, Brooklyn Funk 
Essentials…

Bu hafta Müzikus olarak Hüsnü Şenlendirici ile, "Müzisyen 

Olmak" ve "Pandemi Şartlarında Müzik Yapmak" başlıkları 

altında bir sohbet etkinliği gerçekleştireceğiz. Eğer siz de 

bu etkinliğin bir parçası olmak istiyorsanız 15 Aralık Salı 

günü saat 20.00 da instagramdan yapacağımız canlı 
yayına davetlisiniz!



MÜZİK KULÜBÜ 12 ARALIK 2020

12 Aralık Cumartesi günü @sineksu ile 

gerçekleştireceğimiz ortak film gecesine 
hepinizi bekliyoruz.

https://www.instagram.com/sineksu/


MÜZİK KULÜBÜ 26 KASIM 2020

Tüm yeni müzisyenlerimizle 

tanışmak için sabırsızlanıyoruz. 
Perşembe görüşmek üzere!



MÜZİK KULÜBÜ 20 EKİM 2020



MÜZİK KULÜBÜ 12 EKİM 2020



MÜZİK KULÜBÜ 30 AĞUSTOS 2020



MÜZİK KULÜBÜ 27 AĞUSTOS 2020

Hoşgeldin Sabanjılı! 

Heyecanlı bekleyişinin ardından 

seni okulumuzda görmekten 

mutluluk duyuyoruz. 

Şehirden izole kampüs 

hayatında gerek hangarımızda 

gerek çimlerde müzik 

dinlemekten ya da yapmaktan 

keyif alacağını düşünüyorsan 

aramıza hoş geldin Müzikuslu. 

Profil açıklamasındaki linkten 

yeni girişliler için 

oluşturduğumuz whatsapp 

grubuna katılabilirsin. 



MÜZİK KULÜBÜ 15 AĞUSTOS 2020

Hep beraber ortak bir 

tutkuyu paylaştığımız, 

birlikte çalıp söylediğimiz 

mezunlarımız, 

hayatlarında yeni bir 

sayfanın başlaması 

heyecanını yaşarken biz 

Müzikus Ailesi olarak 

onlara mutluluk ve anı 

dolu eski sayfalardan 

seslenmekteyiz: 

Bizim hikayemizin bir 

parçası olduğunuz için 

size teşekkür ediyor ve 

hayatınızdan müziğin hiç 
kesilmemesini diliyoruz.



OYUN KULÜBÜ -
PANDORA



OYUN KULÜBÜ - PANDORA 17 EKİM 2020

Sizleri çok özledik ve yılın ilk etkinliği ile 

başlıyoruz! Dungeons and Dragons tanıtım 

ve oyuncu-Dungeon Master eşleştirme 

toplantımıza hepinizi bekliyoruz. 

Deneyimli bir Dungeons and Dragons 

oyuncusuysanız ve kendinize bir ekip 

arıyorsanız ya da Dungeons and Dragons'a 

yeniyseniz ve oyunu öğrenmek istiyorsanız 

sizi 17 Ekim Cumartesi saat 20.00'de 
Google Classroom'a bekliyoruuuz!



OYUN KULÜBÜ - PANDORA 28 KASIM 2020

Oyun Gecesi! Perşembe akşam saat 

20.45'te FMAN L045'te @sumunazara dan 

arkadaşlarımızla beraber kutu oyunları 

oynayacağız. Herkesi bekleriz 👍🏻👍🏻
(atıştırmalık olacağı iddiaları doğrudur)

https://www.instagram.com/sumunazara/


OYUN KULÜBÜ - PANDORA 17 EYLÜL 2020

Arkadaşlar klübümüze 

hoşgeldiniz.Bu akşam saat 20.00 

da hepinizi bekliyoruz. Görüşmek 
üzere.



POLİTİKA 
KULÜBÜ



POLİTİKA KULÜBÜ 10 ARALIK 2020

10 Aralık akşam saat 20.00’da 

Özyeğin Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Evren Balta Hocamızla 

Türkiye-Rusya İlişkilerini 

konuşuyor olacağız. 

Etkinliğimize herkesi bekliyoruz. 

Katılım için profilimizdeki linki 
doldurabilirsiniz.



POLİTİKA KULÜBÜ 27 KASIM 2020

Altay Atlı ile Türkiye-Çin 

Ekonomik ilişkilerini 

konuşurken seni de aramızda 

görmek isteriz! Kayıt için 

profildeki linki doldurmanız 
gerekmektedir.



POLİTİKA KULÜBÜ 8 KASIM 2020

Çok değerli hocamız Oya 

Yeğen'den tüm detaylarını 

dinleyeceğimiz 'Şili Referandum' 

etkinliğine hepinizi bekliyoruz. 

Kayıt yaptırmak isteyen 

arkadaşlarımız bize DM yoluyla 
ulaşabilir.



POLİTİKA KULÜBÜ 19 KASIM 2020

'İnternetçi abi' ile dolu dolu bir program bizleri bekliyor! 

Hepinizi etkinliğimize bekliyoruz. Etkinlik kaydı için 
Instagram hesabımıza mesaj atabilirsiniz.



POLİTİKA KULÜBÜ 19 EKİM 2020

Heyecan dolu bir etkinlikle dönemi 
açıyoruz.

18 Ekim Pazar günü saat 21:00’de 

Yunus Emre Erdölen ile Amerikan 
Seçimlerini tartışacağız.

Bize katılmak için profildeki linki 
doldurabilirsiniz.

Herkesi bu güzel sohbete 
bekliyoruz.



POLİTİKA KULÜBÜ 4 EKİM 2020

Politika kulübü olarak güz 

dönemine hazırız. Sizleri de 

aramızda görmek için 
sabırsızlanıyoruz!



PSİKOLOJİ 
KULÜBÜ



PSİKOLOJİ KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

Herkese Merhaba

7 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da 

"İnsanlık Dışı Psikolojik Deneyler" hakkında 

konuşacağız. 

Gelmeden önce “The Stanford Prison 

Experiment” filmini izleyebilirsiniz, 

tartışmamızda bu filme de değineceğiz. 

Ayrıca bu konuda siz de araştırma yapıp 

bizimle bulduklarınızı paylaşabilirsiniz. 
Hepinizi bekliyoruz



PSİKOLOJİ KULÜBÜ 14 EKİM 2020

14 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da 

Google Classroom üzerinden 

gerçekleşecek online tanışma 
toplantımıza hepinizi bekliyoruz!



PSİKOLOJİ KULÜBÜ 1 EYLÜL 2020

Aramıza Hoş Geldin 
Sabancı'lı! 

Öncelikle MindSU ailesi 

olarak sizleri tebrik 

ediyor, çok güzel bir 

üniversite hayatı 

geçirmenizi diliyoruz. 

Hepinizle tanışmak için 
sabırsızlanıyoruz

Kulübümüzle ilgili 

sorularınızı yanıtlamak 

için bize DM ya da 

mindsu@sabanciuniv.edu 
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Görüşmek üzere!



ROBOT
KULÜBÜ



ROBOT KULÜBÜ 13 EKİM 2020

13 Ekim Salı günü saat 20'de 

yapacağımız tanışma toplantımıza 

hepinizi bekliyoruz. Hem klubümüzü 

daha yakından tanımak hem de bu 

dönem yapacağımız etkinlikler hakkında 

bilgi edinmek için toplantımızı 

kaçırmayın! Toplantı linkine bio'dan 
ulaşabilirsiniz.

You all are invited to our introductary 

meeting which will be on 

Tuesday(October 13) at 8 pm. Join us to 

learn more about the club and our plans 
for this semester! Link will be in bio.



SABANCI 
EDEBİYAT 
KULÜBÜ



SABANCI EDEBİYAT KULÜBÜ 4 OCAK 2021

5 Ocak Salı günü saat 

20:00’de @suintstclub ile birlikte 

gerçekleştireceğimiz Şiir Gecesine 

(Poetry Night) hepinizi bekliyoruz. 
🎈

https://www.instagram.com/suintstclub/


SABANCI EDEBİYAT KULÜBÜ 5 EKİM 2020



SAĞLIKLI YAŞAM 
KULÜBÜ



SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 26 ARALIK 2020

Suwell' in online yoga rutinine sen de katıl 

! 26 Aralık Cumartesi günü aksam 

8'de @alarayoga ile birlikte online yoga 

dersimizde buluşuyoruz ! Sen de matını 

kap, bize katıl..

Zoom id: 947 464 5927

Şifre: alarayoga 

Join Suwell's online yoga routine ! We 

meet @alarayoga in our online yoga class 

! Take your mat with you and join us... 

Date: Dec 26 Sat - 8 Pm event link in the 
bio❗️

https://www.instagram.com/alarayoga/
https://www.instagram.com/alarayoga/


SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 24 ARALIK 2020

Diyetkolik & SuWell & SuDoğa 
Buluşuyor💚

Diyetisyen Büsra Can Doğan ile, Vegan ve 

vejeteryan beslenmeyi baştan sona tekrar 

edeceğimiz, interaktif bir webinar 

gerçekleştirecegiz. Bu programdan 

herkesin öğreneceği bir şey var ! 24 Aralık 

Perşembe günü saat 19.00-20.00 arası 

takviminde yer ayır, seni de bekliyoruz ! 
Sorularınızı hazırlamayı unutmayın !

https://www.diyetkolik.com/webinar/vegan-

ve-vejetaryen-beslenme/ adresinden kayıt 
olmayı unutmayın ❗️*link bioda*



SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 20 ARALIK 2020

Pazar akşamı, Uzman Klinik Psikolog 

Beray Nalbantoğlu ve Ezgi Uğur ile 

kaygıyı konuşacağımız ve konuşma 

sonunda küçük bir nefes pratiği ve 

rahatlama egzersizi deneyimleyeğimiz 
webinara hepiniz davetlisiniz!

Sakın kaçırmayın, hepimizin şu 

dönemlerde çok ihtiyacı olan bir etkinlik 
olacak🙏🏻

Katılım linkine bio’dan tıklayabilirsiniz☝🏼



SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 19 ARALIK 2020

Her zamanki gibi bu cumartesi de, seni 

SuWell Yoga Rutinimizde görmek 
istiyoruz! 🥳

@ecedilekyildirim ile birlikte, haftanın 

stresini ve midtermlerin yorğunluğu 

üzerimizden atıp biraz rahatlayalım mı? 
💆🏽♀️💆🏼💆🏻♂🥳

#cumartesiyogasikacmaz

•Link bioda!☝🏼👇🏼

https://meet.google.com/kci-nfxm-yir

As always this Saturday, we want to see 
you in our SuWell Yoga Routine! 🥳

With @ecedilekyildirim, let's get rid of the 

stress of the week and the fatigue of the 
midterms and relax a little!

https://www.instagram.com/ecedilekyildirim/
https://www.instagram.com/explore/tags/cumartesiyogasikacmaz/
https://www.instagram.com/ecedilekyildirim/


SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 4 ARALIK 2020

Biz hep birlikte yoga yapmayı çok sevdik! 

Her seviyeye ve yaşa uygun bu yoga 

dersinde hem bedenimizi hem de 

zihnimizi biraz rahatlatalım.

Sen de gel, evde geçirdiğimiz bu zorlu 

dönemde online da olsa beraber olalım.

•Meeting ID: 372 928 0805

•Passcode: 111222

Tag your friend you want to join with



SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 29 KASIM 2020

Mindfulness ve Yoga 

koçu @kngunes.nowhere ile 

beraber, Mindfulness ve 

meditasyon pratikleri hakkında 

konusacagimiz oturuma hepiniz 

davetlisiniz !🙋🏼♀🥳Pazar aksami 

21:45’te görüsmek üzere 😌
📍Meeting ID: 372 928 0805

Passcode: 111222

https://www.instagram.com/kngunes.nowhere/


SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
28 KASIM 2020

SuWell Yoga etkinliğimizin 
ikincisinde Sabancı 
mezunlarımızdan 
@kngunes.nowhere ile beraberiz, 
sen de cumartesi akşamı akışına 
davetlisin! Matını kap gel 



SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 21 KASIM 2020

21 Kasım Ctesi günü öglen 

12’de @dytcerentasdemir ile 

online Yoga dersimizde 

bulusuyoruz ! 

Sen de matını kap gel, bize katıl 
zoom : Meeting ID: 372 928 0805

Passcode: 111222

https://www.instagram.com/dytcerentasdemir/


SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ 6 EKİM 2020

Seni de tanışma toplantımızda görmeyi çok 

istiyoruz! Birbirimizi yakından 

tanıyacağımız, eğer aktif üye olmak istersen 

rolünü belirleyeceğimiz bu tanışma 

toplantısını lütfen kaçırma, aramıza 
katılmanı çok isteriz💚

🍀Zoom linki: 

https://us02web.zoom.us/j/84622154467?p

wd=WEVoclpvQTNmR2tiVXZpUC9qbDNtdz
09

🍀Meeting ID: 846 2215 4467

🍀Passcode: wellness



SİNEMA KULÜBÜ 
-SİNEK-



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 12 ARALIK 2020

Muzikus ile yaptığımız ortak film 

gözterimimize, bu akşam 

hepinizi bekleriz!



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 20 KASIM 2020

20 Kasım Cuma akşamı 21:00'da, 

Netflix Party üzerinden The Invention 

of Lying'i izleyeceğiz. Hepinizi 

bekliyoruz9h



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 12 KASIM 2020

Cuma akşamı 20.00'da Bong Joon Ho'nun filmi Okja'yı 

(2017) Netflix Party'de izliyor olacağız. Linkini whatsapp 

grubumuzda paylaşacağız. Daha önce izlemiş olanlar 

veya bu saatlerde meşgul olacak olanlar önceden 

izleyebilir ve Cuma 22.15 civarındaki Google Meet 
üzerinden yapılacak film tartışmamıza katılabilirler.

Hello all,

We'll be watching Bong Joon Ho's movie Okja 

(2017) on Friday 8 pm at Netflix Party. Link will be 

shared via our whatsapp group. The ones who watched 

it before or may be busy at that time can watch it 

beforehand and join us later in Google Meet around 
10.15 pm (Friday again) for discussing the movie.



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 12 KASIM 2020

12 Kasım 21.00'da, yeni çıkacak olan Netflix 

Originals Türk dizisi Bir Başkadır'ın 2 bölümünü 

Netflix party üzerinden birlikte izleyeceğiz. 

Netflix party katılım linkimiz whatsapp 

grubumuzdan paylaşılacaktır. Hepinizi 
bekliyoruz.

Hello all,

We will be watching the new Netflix Originals 

Turkish series called Bir Başkadır's 2 episodes 

together on Netflix party. Netflix party link will be 

shared in our whatsapp group. Hope to see you 

there.



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 7 KASIM 2020

Merhaba arkadaşlar, anket sonuçlarını değerlendirdik. 2 haftada bir olan 

toplantılarımızın Cumartesi akşamı 20.00'da olmasını kararlaştırdık.

Film izleme günümüz ise Cuma olacak. Aynı anda tek bir platformda 

toplanmak hepimizin haftalık planlarına uymayabilir, ayrıca farklı 

platformlardan izlememizi de sınırlayabilir. Bu yüzden en geç çarşamba 

günü izlenecek filmi kararlaştırmayı, isteyenlerin Cuma 

20.00 başlangıcıyla birlikte izleyebilmesini ve yaklaşık olarak 2 saat 

sonrasında, film hakkında muhabbet etmeyi düşünüyoruz.

Ayrıca bugünkü toplantıda screen sync ile ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi 

paylaşabilirseniz de çok güzel olur. Toplantımızın linkini 19.50 gibi 

WhatsApp grubumuzda paylaşacağız. Eğer WhatsApp grubunda yer 

almıyorsanız özel mesaj yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

Hi all, we have evaluated the poll results and decided that 2-week apart 

meetings will be on Saturday 8 pm.

Movie night is Friday. Keeping in mind that everyone might not have the 

flexibility to watch movies on Friday, we will announce the movie at 

Wednesday latest, and the ones who want will watch it before, the ones 

who want to watch together can meet up and watch it at Friday 8 pm. 

Almost 2 hours later, when the movie ends, we will meet and talk about 

the movie we watched that week.

Also, if you are planning to attend the meeting tonight, if you have ideas 

and suggestions about screen sync, or anything else, please share with 

us. We will share the meeting link around 7.50 pm.



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 16 EKİM 2020

16 Ekim Cuma günü 20.00'da 

Google Classroom üzerinden 

tanışma toplantımızı yapacağız, 
hepiniz davetlisiniz.



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 27 EYLÜL 2020

Yarın herkesi 16.00'da 

oryantasyon tanışma 
toplantımıza bekliyoruz!

Toplantıya girmek için Zoom 

linkine biomuzdan 
ulaşabilirsiniz.



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 5 EYLÜL 2020

Kahvenizi koydunuz ve ekranın 

başına geçtiniz bugün ne izlesem 

diye düşünüyorsunuz. Kategoriler 

arasında gezinirken tarih içerikli 

bir film mi izlesem derken 

karşınıza bu post çıktıysa şanslı 

gününüzdesiniz. Sinek ve SU 
Münazara iftiharla sunar.



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 1 EYLÜL 2020

Bugün saat 22.00'da Discord 

grubumuzda Netflix Party üzerinden i'm 

thinking of ending things'i izleyeceğiz. 
Hepinizi bekliyoruz!

Discord grubumuza katılmak için DM 
üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz!



SİNEMA KULÜBÜ - SİNEK 27 AĞUSTOS 2020

Hoş Geldin Sabancılı!

Sinema Kulübü olarak seni 

aramızda görmek için 

sabırsızlanıyoruz. SİNEK hakkında 

soruların ve whatsapp grubumuza 

katılmak için bize DM'den 
ulaşabilirsin!

En kısa zamanda okulda görüşmek 
üzere 👋



SPOR 
KULÜBÜ (SK)



SPOR KULÜBÜ 6 OCAK 2021

SK ile Spor Sohbetleri’nin 3. Bölümü’nde 11 Ocak 

saat 20.00’da Baran Kalaycı bizler ile olacak. 

Kendisi 10 yaşından beri spor ile iç içe. Futbol ile 

başlayan spor ilgisi daha sonra ağırlıklarla 

tanışması ile arttı. 2013 yılında ki ilk profesyonel 

yarışmasında Türkiye Vücut Geliştirme 

Şampiyonası’nda, “Atletik Fizik Genç Erkekler 

Kategorisi”nde Türkiye Şampiyonu oldu. Hemen 

ardından Moğolistan da ki Dünya Şampiyonasın’da 

Dünya 5.si oldu. Ardından Atlantic City eyaletinde 

düzenlenen WBFF Fitness model 

yarışmasında 1. olarak Pro Card almaya 

hak kazandı. Şu an da Türkiye genelinde 

yüzlerce kişiye uzaktan eğitim ile kişiye özel 

beslenme ve antreman programları ile amatör ve 
profesyonel spor hayatını sürdürüyor.



SPOR KULÜBÜ 30 ARALIK 2020

SK ile Spor Sohbetleri’nin 2. bölümünde 4 Ocak 
Pazartesi günü saat 20.00 da Artistik Cimnastik Dünya 
ve Avrupa Şampiyonu milli sporcumuz İbrahim Çolak 
canlı yayında misafirimiz olacaktır. Küçüklüğünden beri 
cimnastik sporuyla ilgilenen ve Şavkar C.S.K.’nün 
sporcusu olan İbrahim Çolak Ege Üniversitesi 
mezunudur. 2001 yılında spor hayatına başlayan milli 
sporcumuz, bu dalda birçok başarılar elde etmiştir. 
Ortaokul ve lise yıllarından itibaren hem Türkiye hem de 
Dünya genelinde onlarca turnuvaya katılmış ve ülkemize 
gurur kaynağı olmuştur. 2017’de katıldığı ve Dünya 5.liği 
kazandığı şampiyonadaki hareketi “The Çolak” adıyla 
Dünya Cimnastik literatürüne geçmiş ve spor dünyasına 

büyük bir ses getirmiştir. 2019 Dünya Cimnastik 
Şampiyonası’nda Halka Aletinde Dünya 
şampiyonu olmuş ve ülkemizde bu alandaki 
ilk altın madalyayı alan kişiolmuştur. Kendisi şu 

anda da 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına 
hazırlanmaktadır.



SPOR KULÜBÜ 24 ARALIK 2020

SK ile Spor Sohbetleri’nin 1. 

bölümün de Kaan Kural bizlerle 

olucak. 

Tu ̈m spor severleri 28 Aralık 

Pazartesi saat 20.00 da 

gerçekleşecek olan canlı 
yayınımıza bekliyoruz.



SPOR KULÜBÜ 23 ARALIK 2020

SK ile Spor Sohbetleri haftaya 

başlıyor !! Her hafta farklı 

konuğumuzla sohbet ettiğimiz ve 

sizin sorularınızı da sorduğumuz 
canlı yayın serimizle sizlerleyiz



SPOR KULÜBÜ 25 KASIM 2020

Tüm FIFA severleri 5 Aralık Cumartesi 

günü gerçekleşecek olan ödüllü online 
turnuvamıza bekliyoruz.



SPOR KULÜBÜ 16 EKİM 2020

Spor endüstrisi alanında kariyer 

hedefleyen ve sporu seven herkesi 

kulübümüze bekliyoruz:

• Sektörde network etkinlikleri

• Başarılı sporcularla sohbetler

• Dünya şampiyonalarına katılım

• Sertifikalı eğitimler (sunuculuk, 

yorumculuk, menejerlik, spor 

yöneticiliği, hakemlik, antrenörlük vb..).

• Spor organizasyonları düzenlemek



SPOR KULÜBÜ 1 EYLÜL 2020

2020-2021 

Yo ̈netim 

Kurulu 

olarak 

yeni döneme 

Hazırız.



SPOR KULÜBÜ 31 AĞUSTOS 2020

Sabancı Üniversitesi’ne hoşgeldiniz. SK 
olarak sizleri öncelikle tebrik ederiz. 

Spora ilgisi olan, boş zamanlarında eğlenceli 
etkinlik ve organizasyonlara katılmak 
isteyen, spora teşvik edilmeyi bekleyen 
herkesi kulübümüze bekliyoruz. 

Üye olmak isteyenler kulüp MYKlarımız ile 
iletişime geçebilirler



SUALTI SPORLARI 
KULÜBÜ



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 4 OCAK 2021

2021’de dalışın, su altının güzellikleriyle 

tanışarak kendine bir iyilik yapmak yıla 

muhteşem bir başlangıç olmaz mıydı? 

Ama 1* teorik eğitim derslerini kaçırdığın 

için mutsuz, huzursuz, pişman mısın? 🐢

O zaman müjdemizi isteriz, hızlandırılmış 

1* dalış eğitimi 9 Ocak’ta, saat 13.00’de! 

Elini çabuk tut, 

denizaykac@sabanciuniv.edu adresine 

hızlısından bir mail gönder! 9 Ocak’ta 
seninle tanışmak için sabırsızız.



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 14 EKİM 2020

https://www.instagram.com/tv/CGVEqcPJ8Q

p/?utm_source=ig_web_copy_link video için 
tıklayın..

https://www.instagram.com/tv/CGVEqcPJ8Qp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CGVEqcPJ8Qp/?utm_source=ig_web_copy_link


SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 27 ARALIK 2020

SUSS Geleneksel 27 Aralık Sohbetleri

Katılan herkese çok teşekkür ederiz, ne kadar 

çok özlendiğinizi bir kere daha hatırlattınız. 

Başka yayınlarda buluşabilmek ve Berke’nin 

komik biri olması ümidiyle, sevgiler.

Yarın saat 13.00’e plan yapmayın, canlı 

yayınımıza konuk olun! 🔊Evlerimizde 

geçirdiğimiz haftasonlarınını gönlümüzü sizinle 

buluşturarak değerlendirmek için can atıyoruz. 

💚 Bu sebeple hostlarımız Berke (@b3vet) ve 

Kayra (@kahramankayra) ile bol bol dalış 

konuşacağımız, sorularınızı cevaplayacağımız, 

gönüllü izleyicilerimizi yayınımızda 

ağırlayacağımız Instagram etkinliğimize hepiniz 

davetlisiniz. Yüzünüzü güldüreceğimiz, sizleri 

tanıyacağımız, dalış sevdamızı coşturacağımız 

bir yayın olsun!

https://www.instagram.com/b3vet/
https://www.instagram.com/kahramankayra/


SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 25 ARALIK 2020

İlk online eğitimimizin sonuna 
geldik! 🏆 Tüm derslerini 
tamamlayan 1* 
kursiyerlerimizi sanal 
dünyadan sıkı sıkı kucaklıyor, 
bu zorlu süreçte yanımızda 
oldukları ve bize güvendikleri 
için hepsine bolca teşekkür 
ediyoruz. 🥳
Yoğun akademik hayatlarının 
yanında derslerini anlatan 
eğitmenlerimize de kucak 
dolusu saygı ve sevgi!
Şimdi sıra 1* teorik sınavı ve 
umarız ki 1* eğitim gezimizde! 
👌



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 11 KASIM 2020

Denize bir bak! Endüstriyel ve evsel atıkların 

dönüp dolaşıp kendilerini burada bulduğu bu 

güzelim sular, bitkiler, hayvanlar, hayran ve 

muhtaç olduğun su altı giderek yok oluyor. 

Sen, ben ve tüm Dünya oksijensiz, ısısız 

kalıyoruz, tüm ekosistemimizi kaybediyoruz. 

Denizlerini sev ve koru! Çöplerin için denizi 

kullanma, gördüğün çöpleri toplamaya 
üşenme!

SUSS olarak geçen haftasonu Yeniköy 

Rotaract Kulübü ile kıyı temizliğine 

katıldık.💧 Bu güzel iş birliği için Yeniköy 

Rotaract Kulübü Başkanı Ecem Dinçdal’a 
çok teşekkür ediyoruz.



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 8 KASIM 2020

Hazırsanız başlıyoruz.

Dalış Fiziği eğitimimiz 8 kasım 2020 

saat 20:30

Geç kalmayın..



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 4-11 KASIM 2020

Hazırsanız başlıyoruz!Tanışma toplantımızda 

gördüklerinizi, duyduklarınızı beğendiyseniz artık sıra 

işin teorik kısmında. Bu ailenin bröveli bir parçası olmak 

ve su altının büyülü dünyasını keşfetmek için ilk adım 

olan giriş dersimiz 4 Kasım 2020 (Çarşamba) saat 

20:00'de Google Meet üzerinden gerçekleşecek. Intro 

dersimiz ücretsizdir. Link bio’ya iliştirildi, hepinizi 
bekliyoruz!

Ready-set-go! If you liked what you saw and heard 

during our introductory meeting, it is time for theoretical 

knowledge now. The first step to be a licenced member 

of our family and to discover the beauty of underwater is 

to join our intro lesson, which will be on November 4th, 

2020 (Wednesday) via Google Meet. The Intro Lecture 

is free. Meeting link is in our bio, we're looking forward 
to your participation!



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 9 EKİM 2020

SUSS sizinle buluşmak için sabırsızlanıyor! 

Kulübümüzü, teorik ve pratik eğitimlerimizi, dönem 

içinde yapacağımız diğer etkinlikleri, su altına dair 

tonlarca şeyi ve ailemizi konuşacağımız tanışma 

toplantısı 14 Ekim 2020 saat 19.40'da Google 

Classroom üzerinden gerçekleşecektir. Tanışmak, 

konuşmak, merakını gidermek isteyen herkesi 

bekliyoruz! Takvimlerinizi işaretlemeyi 

unutmayın.👌Classroom linki bioda.

SUSS can't wait to meet you! Our introductory 

meeting in which we will talk about our club, 

theoretical and practical training, planned events 

throughout the semester, tons of things about 

underwater and our family will take place on 

October 14th at 19.40 via Google Classroom. Save 

the date! Link to Classroom is in bio.15h



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 28 EYÜLÜ 2020

Hey yeni girişli, 1 yeni mesajın var! SUSS 

oryantasyon günleri kapsamında 28 Eylül günü saat 

14.30-15.00 arası 3. odada seni bekliyor. Gel 

tanışalım, kaynaşalım, bol bol sohbet edelim, sen 

istediğini sor, biz cevaplayalım. “E ben size nasıl 

ulaşacağım ki?” diye soruyorsan, Whatsapp 

grubumuzun linki bio’muzda tıklaman ve katılman 
için hazır. 🌊

Hello newcomer, you have 1 new message! SUSS is 

waiting for you on September 28th between 14.30-

15.00 in room 3 for orientation days. Come and meet 

us, chat with us, ask us and we’ll answer. If you’re 

thinking about how to reach us, our Whatsapp group 
link is in bio ready for you to click and join. 🌊



SUALTI SPORLARI KULÜBÜ 26 AĞUSTOS 2020

Hayatına böyle 

girsek ne yapabilirsin 

ki? Tebrikler ve hoş 

geldin taze 

Sabancı’lı! YKS’nin 

stresini ve 

yorgunluklarını gel 

dalarak unutalım. Bu 

kocccaman aile seni 

oryantasyonda 

görmek için şimdiden 
çok sabırsız!



TEDX
KULÜBÜ



TEDX KULÜBÜ 20 EKİM 2020

20 Ekim Salı günü saat 20.30’da 

gerçekleşecek Hangi “Normal”? başlıklı 
etkinliğimize herkesi bekliyoruz! 🖇🔖

Etkinlik linki ➡️

https://meet.google.com/lookup/hk3qd5qva
a?authuser=0&hs=179



TEDX KULÜBÜ 15 EKİM 2020

tedxsabanciuniversity

TEDxSabanciUniversity topluluğuna 

hoşgeldiniz! Sizinle tanışmak için 

sabırsızlanıyoruz. 🎈

Gerçekleştireceğimiz etkinlikler ve 

topluluğumuzun işleyişi hakkında bilgi 

almak ve topluluğumuzda yer almak 

isteyen herkesi 15 Ekim Perşembe günü

saat 20.30’da Google Classroom 

üzerinden gerçekleşecek olan tanışma 

toplantımıza bekliyoruz!

📎 Toplantı linki 👉🏻

https://meet.google.com/lookup/hk3qd5qva
a?authuser=0&hs=179

https://www.instagram.com/tedxsabanciuniversity/


TEDX KULÜBÜ 28 EYLÜL 2020

Bize katıl Sabancılı!

TEDx hakkında detaylı bilgi ve 

sizlerle tanışmak için bugün 

16:00-16:30 saatleri arasında 

https://sabanciuniv.zoom.us/my/

orientationdays.s4 adresinde 
buluşalım.

İlgilenen herkesi bekliyoruz!



TEDX KULÜBÜ 31 AĞUSTOS 2020

Sabancı Üniversitesi’ne hepiniz 
hoşgeldiniz!

Hepinizi tebrik ediyoruz. 

TedxSabancıUniversity 

organizasyonu olarak hepinizle 
tanışmak için çok heyecanlıyız.

Senin de organizasyonumuzla alakalı 

soruların varsa hiç vakit 

kaybetmeden bize DM ile ya da 

tedxsabanci@sabanciuniv.edu’ya 

mail atarak ulaşabilirsin. Sizi 

aramızda görmek için 
sabırsızlanıyoruz



TİYATRO 
KULÜBÜ



TİYATRO KULÜBÜ 26 ARALIK 2020

Ülkemizin en değerli ve başarılı oyuncularından biri olan 
Halit Ergenç ile oyunculuk üzerine bir söyleşi yapıyoruz! 
Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro 
Oyunculuğu bölümleri mezunu olan ve “Binbir Gece”, 
“Muhteşem Yüzyıl”, “Vatanım Sensin” gibi dizilerdeki; 
“Babam ve Oğlum”, “Devrim Arabaları”, “Dersimiz 
Atatürk”, “İstanbul Kırmızısı” gibi filmlerdeki başarılı 
oyunculuğuyla tanıdığımız Halit Ergenç aynı zamanda iki 
kez “Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu”, bir kez de “Sadri 
Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülü En İyi Erkek Oyuncu” 
ödüllerini kazanmıştır. Ayrıca Haldun Dormen’in yönetmiş
olduğu “Bugün Git Yarın Gel”, “Popcorn”, “Arapsaçı”, 
“Sevgilime Göz Kulak Ol” gibi tiyatro oyunlarında yer 
almıştır.

SUOyuncuları olarak Halit Ergenç ile oyunculuk üzerine 
gerçekleştireceğimiz söyleşimizi 26 Aralık Cumartesi günü
20.00'de Sabancı Üniversitesi instagram hesabında canlı 
yayında yapacağız. Hepiniz davetlisiniz!



TİYATRO KULÜBÜ 20 ARALIK 2020

Bu hafta ikincisini gerçekleştirmiş 

olduğumuz toplumsal duyarlılık projemize 

devam ediyoruz! Çocuklar için hazırlamış 

olduğumuz ve zoom'a uyarladığımız 

drama etkinliklerimizle Balıkesir 

ÇEKOM'daki minik arkadaşlarımıza 

tiyatroyu anlatmaya ve sevdirmeye 

çalışıyor, aynı zamanda da onlarla çok 
keyifli vakit geçiriyoruz!



TİYATRO KULÜBÜ 16 ARALIK 2020

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni (İATG) düzenleyen ekipler 

olarak, normal şartlarda her sene nisan ve mayıs aylarında 

düzenlediğimiz şenliğimizi iptal etmek durumunda kalmıştık. 

Ancak ilerleyen süreçte pandeminin sanat alanında yarattığı 

etkilere dair bir araştırmaya giriştik ve şenliği bu tema 

çerçevesinde dijital platformlarda gerçekleştirmeyi hedefledik. 

Bu sene 28'incisini düzenlediğimiz 16-26 Aralık tarihleri 

arasında online olarak geçekleşecek olan İstanbul Amatör 

Tiyatro Günleri'nde (İATG) sizleri de aramızda olmaya davet 

ediyoruz. Yıllardır düzenleyici ve konuk toplulukların 

birbirleriyle etkileşime geçmelerini, yaptıkları üretimleri ve 

çalışmaları paylaşmalarını sağlamayı amaçlayan şenliğimize 

hepinizi bekliyoruz! Bizi takipte kalın ! 🎭🎼🥳 *Şenlik 

programımız yakın zamanda duyurulacaktır. Etkinliklerimiz 

Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Zoom linki 

önümüzdeki günlerde paylaşılacak formu doldurduğunuzda 

mail yoluyla size iletilecektir.



TİYATRO KULÜBÜ 3 ARALIK 2020

7. zoom provamızda, 'cıbırca' etkinliğimizden kareler!



TİYATRO KULÜBÜ 1 ARALIK 2020

KaST Tiyatro, Teatr Andra ve Kadikoy 

Theatron'da yonetmenlik ve oyunculuk 

yapan; Yalnizlar Icin Cok Ozel Bir 

Hizmet, Parrhesia, Bir Sabah Uyandik 

Herkes Gitmisti ve Salto gibi oyunlarda 

aktif olarak yer alan ve bizim gibi 

kendisi de tiyatroya universite 

tiyatrosuyla adim atmis olan Salih Usta 

ile 1 Aralik Sali gunu universite 

tiyatrolarinin durumu, gelecegi ve 

benzeri konularda soylesi yapiyoruz! 

Katilmak isteyen herkesi bekliyoruz!8h



TİYATRO KULÜBÜ 29 KASIM 2020

İkinci dramaturji çalışmamızı 
Shakespeare'in Hamlet'i 
üzerine 29 Kasım Pazar günü
zoom'da yapacağız!



TİYATRO KULÜBÜ 20 KASIM 2020

Oyunculuk uzerine temel ve 

teknik egitim verdigimiz 

provalarimiz devam ediyor! 

her persembe 20.00de 
zoomdayiz!



TİYATRO KULÜBÜ 15 EKİM 2020

15 Ekim perşembe saat 20.00'de 

Google Meet üzerinden olacak tanışma 

toplantımıza hepinizi bekliyoruz.

Linki bio'muzda paylaşacağız. SAKIN 
KAÇIRMAA



TİYATRO KULÜBÜ 28 AĞUSTOS 2020

Aramıza hoş geldin Sabancılı!

SUOyuncuları olarak hepinizle 
tanışmayı dört gözle bekliyoruz.

Aklınıza takılan her şeyi dm'den veya 

mail adresimizden sorabilirsiniz: 
tiyatro@sabanciuniv.edu



TİYATRO KULÜBÜ 8 TEMMUZ 2020

Sahnelerde toplanıp 

tiyatro yapamadığımız 

bu günlerde internet 

üzerinden buluşarak 

radyo tiyatrosu 

maceramıza başladık. 

Bugün karşınızda Neil 

Simon'ın Anton 

Çehov'un öykülerinden 

oyunlaştırdığı 'Sevgili 

Doktor' eserinden bir 

kısa oyun olan 'Biçare 
Kadın' var.

Linke biodan 
ulaşabilirsiniz.

İleriki günlerde yeni 

oyunlarda görüşmek 
üzere, iyi dinlemeler!



TÜRK & JAPON 
KÜLTÜREL 

ETKİLEŞİM KULÜBÜ



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 1 OCAK 2021

Merhaba arkadaşlar;

Öncelikle mutlu yıllar! Yeni yılın ilk 

gösterimlerimi bugün akşam saat 21.00'da " No 

Game No Life " isimli animenin ilk 6 bölümü ile 
devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz!

Hello guys;

First of all, happy new year! We are going to 

watch " No Game No Life"'s first 6 episodes on 
today, at 09.00 p.m. Hope to see you all!



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 20 ARALIK 2020

Merhaba arkadaşlar, her Pazar 

akşamı saat 22.30'da "Attack on 

Titan" isimli anime dizisini 
göstereceğiz. Herkesi bekliyoruz!

Hello, we are going to watch 

"Attack on Titan" on this Sunday 

and every Sunday, at 10.30 p.m. 
Hope to see you all!



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 19 ARALIK 2020

Merhaba arkadaşlar;

Anime gösterimlerine 

bu Cumartesi akşam 

saat 21.00'da "Princess 

Mononoke " isimli 

anime ile devam 

ediyoruz. Herkesi 
bekliyoruz!

Hello guys;

We are going to watch 

"Princess Mononoke” 

on this Saturday, at 

09.00 p.m. Hope to see 
you all!



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 4 ARALIK 2020

Merhaba arkadaşlar;

Anime gösterimlerine bu Cumartesi 

akşam saat 21.00'da " Kill la Kill " 

isimli animenin ilk 6 bölümü ile 
devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz!

Hello guys;

We are going to watch "Kill la Kill"'s 

first 6 episodes on this Saturday, at 
09.00 p.m. Hope to see you all!



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 18 KASIM 2020

Hello guys;

We are going to watch "My Next Life as a 

Villainess, All Routes Leads to Doom"'s first 6 

episodes *on this Friday, at 09.00 p.m.* Hope 
to see you all!



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 5 KASIM 2020

Hello guys;Horror week! As we were in 

Halloween, we are going to watch "Another"'s
first 6 episodes on this Friday, at 09.00 p.m



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 30 EKİM 2020

Hello, we are going to watch "Erased" on this 
Saturday, at 09.00 p.m. Hope to see you!!

Join our discord: https://discord.gg/sZ5Wgzg



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 22 EKİM 2020

Hey Everyone!

At 23rd October at 9:00 PM we will 

watch Koe no Katachi as our first 

anime screening of the year. We will 

meet at Discord, and watch through 
Syncplay. See you on Friday



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 12 EKİM 2020

TODAY at 9 p.m (link in bio).

Come and join our introductory 

meeting. Also, feel free to contact 
with us



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 19 EYLÜL 2020



TÜRK & JAPON KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ 31 AĞUSTOS 2020

Hoş geldin Sabancılı! Sizleri 

tekrardan aramızda görmek çok 

isteriz. Güz döneminde hep beraber 

olmak üzere her türlü sorularınızı DM 

üzerinden sorabilir ve Whatsapp 

grubumuza katılabilirsiniz! 

Welcome to Sabancı! We would love 

to see you among us again. You can 

feel free to ask all of your questions 

via DM and join our Whatsapp group 
to be all together in the Fall season.

Art by Riva Karin Fıçıcı



ULUSLARARASI 
İLIŞKILER VE 

DIPLOMASI KULÜBÜ



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 16 ARALIK 2020

IRDC ON AIR 🎙 Link in Bio!

@omayeceayyildiz @elliffoztr

k ve @gulcefiidan ‘ın yaptığı 

+gender podcast serisinin 

ikinci bölümü “Kürtaj” 

Spotify’da yayında!4h

https://www.instagram.com/omayeceayyildiz/
https://www.instagram.com/elliffoztrk/
https://www.instagram.com/gulcefiidan/


ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 15 ARALIK 2020

“SDGs with IRDC” serimizde SDG’nin 7. 

amacını konuşuyoruz: Erişilebilir ve Temiz 

Enerji 🔅

Deloitte Danışmanlık Şirket Ortağı ve 

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör 

Lideri Elif Düşmez Tek, “Enerji Dönüşümü

ve Enerjinin Geleceği” hakkında konuşmak 

üzere bizlerle birlikte olacak. Etkinlik 15 

Aralık Salı günü saat 19.00’da 

gerçekleşecektir.

Siz de Elif Düşmez Tek’in bu görüşmesine 

katılmak ve sorularınızı sormak istiyorsanız 

lütfen profildeki formu doldurmayı 

unutmayın! Görüşme linkini etkinlik günü

ileteceğiz.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 7 ARALIK 2020

7 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Ussal Şahbaz ile 

"Dijitalleşme ve Global Politikalar" üzerine 

gerçekleştireceğimiz etkinlikle ExpertZone’a devam 

ediyoruz.

Ussal Şahbaz Kimdir?

Ussal Şahbaz, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar 

Merkezi’nin eski CEO’su, aynı zamanda kamu ilişkileri ve 

inovasyon üzerine çalışan yapan Ussal Danışmanlık 

şirketinin kurucusudur. 2018’e kadar Türkiye İnovasyon 

Direktörü olduğu GE (General Electric) şirketinin dünyada 

kurduğu sekiz inovasyondan merkezinden birini 

İstanbul’da hayata geçirmiştir. Daha önce, 2015’te 

Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı sırasında Business 20 

ve Think 20 gruplarını yönetmiştir. Ussal Şahbaz 

kariyerinin ilk yıllarında Rekabet Kurumu uzmanı olarak 

çalışmış, ayrıca Washington’da Dünya Bankası’na 

danışmanlık yapmıştır.

Etkinliğimiz online platformda gerçekleşecek ve 

katılımcılara online görüşme linki etkinlik saatinden önce 

mail yoluyla iletilecektir. Etkinlik TÜRKÇE olacaktır ve 

herkese açıktır.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 3 ARALIK 2020

“SDGs with IRDC” serimizin 3. bölümünde 

SDG’nin 15. amacını konuşuyoruz: Karada 
Yaşam.

Good4Trust Kurucusu & Greenpeace 

Akdeniz Genel Direktörü (2008-

2012) Uygar Özesmi “Karasal Ekosistem 

Nasıl Kurtulacak?” üzerine konuşmak üzere 

bizlerle birlikte olacak. Etkinlik 3 Aralık 

Perşembe günü saat 19.00’da 
gerçekleşecektir.

Siz de Uygar Özesmi’nin bu görüşmesine 

katılmak ve sorularınızı sormak istiyorsanız 

lütfen profildeki formu doldurmayı 

unutmayın! Görüşme linkini etkinlik günü
ileteceğiz.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 2 ARALIK 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı konuşmak 

üzere birbirinden değerli konukları ağırladığımız 

“SDGs with IRDC” serimizin 2. bölümünde 

SDG’nin altıncı amacını konuşuyoruz: Temiz Su 

ve Sanitasyon

Ashoka Senior Fellow’u ve Sosyal Girişimci 

Tanfer Dinler “Temiz Su Kaynakları ile Üretimin 

Geleceği” üzerine konuşmak üzere bizlerle 

birlikte olacak. Etkinlik 2 Aralık Çarşamba günü 

saat 19.00’da gerçekleşecektir.

Siz de Tanfer Dinler’in bu görüşmesine 

katılmak ve sorularınızı sormak istiyorsanız 

lütfen profildeki formu doldurmayı unutmayın! 

Görüşme linkini etkinlik günü ileteceğiz.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 18 KASIM 2020

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı konuşmak 

üzere birbirinden değerli konukları 

ağırlayacağımız “SDGs with IRDC” serimize 

başlıyoruz!

İlk konuğumuz hepimizin yakından tanıdığı 

Gazeteci Abbas Güçlü, SDG’nin dördüncü amacı 

olarak bilinen “Nitelikli Eğitim” kapsamında 

“Online Eğitim ve Fırsat Eşitsizliği” üzerine 

konuşmak üzere bizlerle birlikte olacak. Etkinlik 

18 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da 

gerçekleşecektir.

Sen de Abbas Güçlü’nün bu görüşmesine 

katılmak ve sorularını sormak istiyorsan lütfen 

profildeki formu doldurmayı unutma! Görüşme 

linkini etkinlik günü ileteceğiz.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 11 KASIM 2020

Prof. Ersin Kalaycıoğlu ve Prof. Senem 

Aydın-Düzgit 11 Kasım Çarşamba günü 

saat 19.00’da bizlerle buluşuyor. Konumuz 

“Küresel Değişimler: ABD Seçimleri” 
olacak.

Etkinliğimiz online platformda 

gerçekleşecek ve katılımcılara online 

görüşme linki etkinlik saatinden önce mail 

yoluyla iletilecektir. Katılmak için lütfen 
profilde bulunan formu doldurunuz.

Etkinlik TÜRKÇE olacaktır ve herkese 
açıktır.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 1 KASIM 2020

Books of the Month - November 2020

Bu ayın kitap tavsiyeleri çok değerli Mustafa 

Kibaroğlu hocamızdan geliyor. Kendisi şu an MEF 

Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 

öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Bilkent 

Üniversitesi’nde akademik kadroda yer almış, 

Harvard Üniversitesi’nde de olmak üzere sayısız 
çalışmaya imza atmıştır.

İyi okumalar! 📚

This month's book recommendations come from our 

very valuable teacher, Mustafa Kibaroğlu. He is 

currently a faculty member and head of department 

at MEF University, International Relations and 

Diplomacy. He took part in academic staff at Bilkent 

University and published numerous studies, 
including at Harvard University.

Good reading! 📚



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 27 EKİM 2020

ExpertZone kapsamında SHURA Enerji 

Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın 

27 Ekim Salı günü saat 19.30’da bizlerle 

buluşuyor! Konumuz “Uluslararası Enerji 
Dönüşümü ve Politikaları” olacak.

Etkinliğimiz online platformda 

gerçekleşecek ve katılımcılara online 

görüşme linki etkinlik saatinden önce mail 

yoluyla iletilecektir. Etkinlik TÜRKÇE 
olacaktır ve herkese açıktır.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 23 EKİM 2020

Toplumsal cinsiyeti pozitif 

bilimlerin farklı bağlamlarında 

açıklayacağı +gender podcast 

serisinin ilk bölümü “Toplumsal 

Cinsiyetin Terminolojisi” 
Spotify’da yayında!



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 22 EKİM 2020

Dönemin ilk ExpertZone etkinliğine hazır 
mısınız?

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. 

Fuat Keyman 22 Ekim Perşembe günü saat 

19.00’da bizlerle buluşuyor! Konumuz 

“Pandemi Sürecinde Siyasal Yaklaşımlar” 
olacak.

Etkinliğimiz online platformda 

gerçekleşecek ve katılımcılara online 

görüşme linki etkinlik saatinden önce mail 

yoluyla iletilecektir. Etkinlik TÜRKÇE 
olacaktır ve herkese açıktır.



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 18 EKİM 2020

This is a story of two different 

folks of Rumeli from different 

backgrounds who shared the 

same fate. A fate that is started 

with brotherhood, filled with 
blood and warfare.

Check out our blog and podcast
Spotify



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 1 EKİM 2020


Books of the Month - October 2020

Sizler için bu ayın kitap tavsiyelerini, 

İstanbul Politikalar Merkezi direktörü ve 

Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

profesörü Fuat Keyman hocamızdan aldık. 
İyi okumalar! 📚

We have received this month's book 

recommendations for you from our teacher 

Fuat Keyman, director of the Istanbul Policy 

Center and professor of International 

Relations at Sabancı University. Good 
reading! 📚



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 21 EYLÜL 2020

2020 worsened with the massive 

wildfires and climate 

change. @omayeceayyildiz and @ell

iffoztrk wrote about insights of the 
issue.

Check out our blog “Wildfires of 2020 

and Solastalgia: Insights of Climate 
Change” for further information

www.irdcsabanci.com/blog (LINK IN 
BIO!)

https://www.instagram.com/omayeceayyildiz/
https://www.instagram.com/elliffoztrk/


ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 6 EYLÜL 2020

A tsunami called COVID-19 hit 

both emerging and advanced 

markets. Its effects are beyond 

our estimates. So, what 

happened in China, the EU, 
Turkey and the US?

Check out our blog “The Great 

Lockdown: The tsunami crashed 

the markets” written 

by @osman_berke_yildirim and

@umutsekercioglu for further 
information

https://www.instagram.com/osman_berke_yildirim/
https://www.instagram.com/umutsekercioglu/


ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 27 AĞUSTOS 2020

Sabancı’ya hoş geldin!

Aramıza katıldığın için çok 

mutluyuz ve seninle tanışmak 

için sabırsızlanıyoruz! Kafana 

takılan bir soru olursa mesaj 
veya mail atman yeterli 👋🏻



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 20 AĞUSTOS 2020

www.irdcsabanci.com/blog (Link in Bio!)

The explosion happened in Beirut is not 
the only crisis in Lebanon. Check out our 
blog “What was already going on in 
Lebanon?” written by @elliffoztrk and 
@omayeceayyildiz for further 
information.

Link of the blog on our profile!



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 14 AĞUSTOS 2020

Books of the Month - August 2020

Yaz tatilinde okuyacak bir kitap mı 
arıyorsun? En beğendiğimiz kitapları 
sizlerle paylaşıyoruz. Eğer senin de 
önerin varsa yorumlara yazabilirsin! 
👇🏻

Are you looking for a book to read 
during the summer holiday? We share 
our favorite books with you. If you 
have any recommendations, you can 
write in the comments! 👇🏻



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 6 AĞUSTOS 2020

irdcsabanci

📱www.irdcsabanci.com/blog 

(LINK IN BIO)

“Different Practices of Istanbul 

Convention: Italy, Denmark and 

Turkey” written 

by @omayeceayyildiz and @elliffo

ztrk is on IRDC’s website! The link 
of the blog on our profile!

https://www.instagram.com/irdcsabanci/
https://www.instagram.com/omayeceayyildiz/
https://www.instagram.com/elliffoztrk/


ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 29 TEMMUZ 2020

Yardım çığlıkları daha fazla yanıtsız kalmasın, soldurulan 

hayatlara bir yenisi daha eklenmesin diye bu yolda hep 

beraber yürüyoruz, yürüyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni ve 

kadınların haklarını savunmaya devam edeceğiz! 

📱İstanbul Sözleşmesi’nin orijinal haline profildeki linkten 

ulaşabilirsiniz! (www.irdcsabanci.com/istanbul-sozlesmesi)

We are walking on this path together, so that the cries of help 

do not remain more unanswered, and that no new ones are 

added to the faded lives. We will continue to defend the 

“Council of Europe Convention on Preventing and Combating 

Violence Against Women and Domestic Violence” and 

women's rights!

📱You can find the original version of the “Council of Europe 

Convention on Preventing and Combating Violence Against 

Women and Domestic Violence” from the link on the profile! 

(www.irdcsabanci.com/istanbul-sozlesmesi)



ULUSLARARASI İLIŞKiLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ 30 HAZİRAN 2020

We are very excited to announce the launch 
of the newly redesigned IRDC Sabancı 
website! You can look at the photos of our 
previous events, watch the recordings of the 
ExpertZone series and read our blogs. 
👩💻👨💻

Do not forget to visit!
📱www.irdcsabanci.com (Link in BIO!)
Yeniden tasarlanan IRDC Sabancı web 
sitesinin yayınlandığını duyurmaktan büyük 
heyecan duyuyoruz!Önceki etkinliklerimizin 
fotoğraflarına bakabilir, ExpertZone serisinin 
kayıtlarını izleyebilir ve bloglarımızı 
okuyabilirsiniz. 👩💻👨💻

Ziyaret etmeyi unutmayın!



YELKEN 
KULÜBÜ



YELKEN KULÜBÜ 27 OCAK 2021

IYT Bareboat eğitimleri sırasında; yelken seyri, rota planlama ve 
yanaşma anları.



YELKEN KULÜBÜ 7 OCAK 2021

Sailing Dünya 

Şampiyonası Final ve 

Play-off birincisi, 
Dünya Şampiyonası 

6.sı, Milli eSailGP
sporcusu 
mezunumuz..



YELKEN KULÜBÜ 21 ARALIK 2020

En güzel anlarımızda bize eşlik 
eden ürünlerimizi artık Shopier 
üzerinden kolayca alabilirsiniz! 

Mağazamızın linki bio’da.



YELKEN KULÜBÜ 19 ARALIK 2020

Karantinada bir 

haftasonunu 

geçirirken 

sevgili teknemiz 

Gizli Kupon 

ile 

tekrar yelken 

açma düşüncesi 

bizi motive 

ediyor. 

Sizin 

motivasyonunuz 
ne?



YELKEN KULÜBÜ 10 ARALIK 2020

Dünya covid-19 ile ilk yüzleştiğinde 

birçok kişinin işleri, planları ve 

hedefleri yarıda kaldı, askıya alındı. 

Peki ya bu sırada ortasında 

olduğunuz plan İngiltere’den 

Türkiye’ye bir yelkenli getirmek 

olsaydı başınıza neler gelirdi? 

Evinizden oldukça uzaktasınız, 

yabancı ülkelerin limanlarına 

sığınmak zorundasınız ancak 

sınırlar kapalı… Barış Ersemiz 

karantina süresince Akdeniz’i geçip 

Türkiye’ye ulaşma macerasını, 

teknede izolasyonu ve daha bir çok 

şeyi 10 Aralık Perşembe günü saat 

21.30’da canlı olarak anlatacak. 

(Söyleşi linki 10 Aralık Perşembe 

21.00'da instagram biomuza 
eklenecektir.)



YELKEN KULÜBÜ 25 KASIM 2020

Sonunda!! Uzun zamandır hasret kaldığımız teknemiz Gorbon 7 ile bugün, aylar sonra tekrar denize 
çıkmanın mutluluğunu yaşadık.



YELKEN KULÜBÜ 9 KASIM 2020

Yeni üyelerimiz ile 

birlikte çok güzel bir 

sonbahar 

sabahında yılın ilk 

gezisini 

gerçekleştirdik! 

Burgazada’ya gidiş 

ve dönüş 

seyirlerimizde 

muhteşem 

manzaranın keyfini 
çıkardık.



YELKEN KULÜBÜ 21 EKİM 2020

Acele et yerler dolmak üzere! 1* ve 

2* eğitimlerine kaydolmak için 

bio’daki linkten 13.35-14.35 ve 

20.00-21.00 saatlerinde görüşmeye 

gelebilir ya da 

yelken@sabanciuniv.edu adresine 
mail atabilirsin



YELKEN KULÜBÜ 11 EKİM 2020

Salı günü

online tanışma 

toplantımızı 

gerçekleştiriyor

uz! Hediye 

edeceğimiz 

eğitimi kapmak 

istiyorsanız 

19:30’da 

Google 

Classroomda 

olmanızı 

tavsiye 

ediyoruz.



YELKEN KULÜBÜ 7 EKİM 2020

Campus Cup 2020’den ve 

öncesindeki antrenman 

günlerimizden bazı kareler...

Birinci olan ekibimizin 
yarışın ilk günündeki rotasını 

görmek için sola kaydırabilirsiniz.



YELKEN KULÜBÜ 14 AĞUSTOS 2020

Mezun üyemiz @kaanmazlumca 'nın bu 

akşam saat 23:00'te gercekleşecek 

eSailGP Büyük Finali'nde Türkiye'yi temsil 

edecek olmasından gurur duyuyoruz! Kaan 

Mazlumca'nın ve ülkemizin bir diğer 

temsilcisi @dogaaribas 'ın final 

yarışını @eSailGP Facebook veya Youtube 

kanalından takip 
edebilirsiniz! #eSailGPGrandFinal

https://www.instagram.com/kaanmazlumca/
https://www.instagram.com/dogaaribas/
https://www.instagram.com/eSailGP/
https://www.instagram.com/explore/tags/esailgpgrandfinal/

