
Öğrenci kulüplerinin  2010 - 2011 eğitim yılı içerisinde gerçekleştirdiği  etkinlikler 
 

Kulüp adı Etkinlik adı Gerçekleştirildiği tarih 

Tiyatro kulübü Woody allen’in “tanrı” adlı oyunu mithat 
özsan büyük amfi 
 

14 ekim 2010 

Satranç kulübü 
 

Süleyman demirel üniversitesi gül kupası 
üniversitelerarası satranç turnuvası 
katılımı 

20-24 eylül 2010 

Uluslar arası üniversite gençliği Kişisel gelişim semineri katılımcı: sunay 
karamık mithat özsan küçük amfi 
 

13 ekim 2010 

Dağcılık kulübü Balkarlar bölgesine yürüyüş 16 ekim 2011 

Sinerji kulübü Coca cola mersin dolum tesislerine teknik 
gezi 

16 ekim 2010 

Dağcılık kulübü Niğde aladağlar yürüyüşü 17 ekim 2010 
 

Dağcılık kulübü 
 

Niğde aladağlar güney bölgesinde zirve ve 
eğitim faaliyeti 

28-31 ekim 2010 

Tiyatro kulübü 7. Üniversitelerarası tiyatro festivali 
projesinin sergilenmesi mithat özsan 
büyük amfi  

20 ekim 2010 

Fotoğraf kulübü Safranbolu karabük ve yenice  fotoğraf 
dersi uygulama gezisi 
 

05-07 kasım 2010 

Sinerji kulübü Teknoloji ve girişimcilik zirvesi katılımcılar: 
thy genel müdürü temel kotil, brightwell 
ceo’su alphan manas design grup yönetim 
kurulu başkanı ibrahim mirmahmutoğullar 
ve nasuh mahruki 
 

20-21 ekim 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atatürkçü düşünce kulübü “demokrasinin neresindeyiz” konferansı 
katılımcı.mustafa mutlu mithat özsan amfi 

28 ekim 2011 

Toplum gönüllüleri kulübü  
 

Seyhan huzurevi ziyareti 19 kasım 2010 

Fotoğraf külübü Atatürk fotoğrafları sergisi mithat özsan 
amfisi 

10-15 kasım 2010 
 

İnsan ve toplum kulübü Günümüzde insan hakları paneli 
katılımcılar: av. Beyhan günyeni ve av. 
Eyyüp sabri öncel ziraat fakültesi dekanlığı 
 

17 aralık 2010 

Atatürkçü düşünce kulübü 
 

“liderlik sırları” isimli söyleşi katılımcı: 
mehmet yıldırım özel mithat özsan amfisi 

24 aralık 2010 

Toplum gönüllüleri Seyhan huzurevi ziyareti 
 

20 aralık 2010 

Toplum gönüllüleri kulübü Gül yüzün görünsün projesi balcalı 
hastanesi çocuk onkoloji bölümü (her 
hafta cuma) 

2010 



 

Tiyatro kulübü “tanrı” adlı oyunun sergilenmesi mithat 
özsan amfisi 

02 mart 2011 
 

Toplum gönüllüleri kulübü Seyhan huzurevi ziyareti 05 mart 2011 

Toplum gönüllüleri kulübü Şambayat ilköğretim okulu fiziki 
iyileştirme çalışması 

12-13 mart 2011 

Fotoğraf kulübü Kariyer günler için fotoğraf sergisi mithat 
özsan amfidi 

07-12 mart 2011 

Toplum gönüllüleri kulübü Kadınlar günü etkinliği abidin dino  parkı 08 mart 2011 

Uluslar arası üniversite gençliği Dans kursu bahar dönemi 2011 

Havacılık kulübü Model uçak kursu yemekhane üst kat 
salonu 

25-29 nisan 2011 
 

Basın yayın kulübü Çukurova üniversitesi tanıtımı için hatay ili 
gezisi 

16 nisan 2011 

Fotoğraf kulübü Mardin, midyat bölgesine uygulama gezisi 12-13 mart 2011 

Atatürkçü düşünce kulübü “medya ve demokrası” isimli söyleşi 
mithat özsan amfisi 

24 nisan 2011 

Fotoğraf kulübü Perde önünde özel hatıra fotoğrafı çekimi 22 eylül-07 ekim 2011 

Uluslar arası üniversite gençliği Latin dansları kursu için tanıtım standı  
açılması kültür müdürlüğü önü 

01-04 mart 2011 

Atatürkçü düşünce kulübü “liderlik sırları” isimli söyleşi katılımcı: 
mehmet yıldırım özel mithat özsan amfisi 

12 ekim 2011 

Atatürkçü düşünce kulübü Tanıtım standı açılması kültür müdürlüğü 
önü 

21-28 eylül 2011 

Toplum gönüllüler kulübü Tanıtım standı açılması kültür müdürlüğü 
ve merkezi kafeterya önünde  

28-29 eylül 2011 

Atlı spor kulübü Tanıtım standı açılması kültür müdürlüğü 
önü 

20 eylül-07 ekim 2011 

Dağcılık kulübü Tanıtım standı açılması kültür müdürlüğü 
ve yemekhane önü 

26 eylül 2011 

Psikoloji kulübü Tanıtım standı açılması kültür müdürlüğü 
önü 

28 eylül-07 ekim 2011 

Atatürkçü düşünce kulübü  Tanıtım standı açılması kültür müdürlüğü 
önü 

05-09 eylül 2011 

Uluslar arası üniversite gençliği 
kulübü 

Tanıtım standı açılması  kültür müdürlüğü 
önü 

26-30 eylül 2011 

Havacılık kulübü Tanıtım standı açılması  kültür müdürlüğü 
önü 

19 eylül 2011 

Tiyatro kulübü Tanıtım standı açılması  kültür müdürlüğü 
önü 

19 eylül 2011 

Toplum gönüllüleri kulübü Van depremzedelerine yardım toplamak 
için stand açılması kültür müdürlüğü 
önünde 

26-27 ekim 2011 

Fotoğraf kulübü Tanıtım standı açılması  kültür müdürlüğü 
önü 

20-30 eylül 2011 

 


