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33

BÜMAK Mağara Araştırma Kulübü

6

BÜBK Bilim Kulübü

34

7

COMPEC Bilişim Kulübü
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BÜDANS Dans Kulübü
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BÜ(S)K Sinema Kulübü

41

BÜYELKEN Denizcilik ve Yelken 		
Kulübü

BUSUİK Siyaset Bilimi ve 			
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42

BÜSOS Sosyal Hizmet Kulübü
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BÜED Edebiyat Kulübü

44

SBK Sosyal Bilimler Kulübü
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SK Spor Kurulu
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46

BÜSAS Sualtı Sporları Kulübü
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BÜFK Folklor Kulübü
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BUTİK Tarih İncelemeleri Kulübü

21

BÜFOK Fotoğrafçılık Kulübü

48

BÜO Tiyatro Kulübü

22

BUGUSTO Gastronomi ve 		
Degustasyon Kulübü

49

BÜTMK Türk Müziği Kulübü
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24

BÜOK Gerçek Macera Oyunları 		
Kulübü
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BÜYAK Yöneylem Araştırma 		
Kulübü
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ADK
Atatürkçü Düşünce
Kulübü
0 (212) 359 69 95
adk@boun.edu.tr

4

ADK, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş
uygarlık düzeyinin üniversite gençliği tarafından ulaşılacak temel hedef olarak belirlenmesini sağlamayı, Cumhuriyetin kazanımlarını öğrenci gençliğine benimsetmeyi,
Cumhuriyet ve demokrasinin çağdaş Türkiye'nin oluşumundaki birlikteliğini vurgulamayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez
bütünlüğünü savunmayı hedefler. Atatürkçü Düşünce Kulübü, üniversite gençliğinin
insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik, laik bir toplum anlayışını benimsemiş,
özgürlüklerine sahip çıkan, yurttaşlık bilinciyle hareket eden çağdaş bireyler olarak toplumla bütünleşmesi için çabalar. Atatürk'ün
ilke ve devrimlerini, Cumhuriyeti ve çok partili, katılımcı, parlamenter, demokratik toplum anlayışını, bireyi yücelten temel hak ve
özgürlükleri ve bireyi topluma uyumlu kılan
yurttaşlık bilincini geliştirmek için konferans,
sergi ve geziler düzenler, yayın faaliyetinde
bulunur, bu konuda yayınlanmış eserleri üniversite gençliğine tanıtır.

www.adk.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜBK
Bilim Kulübü
0 (212) 359 71 54
bilimkulubu@boun.edu.tr

Bilim Kulübü, 1983'ten beri meraklı, bilim
tartışmak ve bilimsel faaliyet üretmek isteyen
birçok insanı bir araya getirmiştir. Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Fizik, Kimya ve Bilim Kurgu olarak dört kurul altında faaliyet gösterir.
Dört farklı alanda çalışmalar yürütülmesine
rağmen, BÜBK hep birlikte araştırmayı ve
üretmeyi hedefler. Kulüp, meraklarının ve
bilimsel bilginin peşinden koşmak isteyen,
üniversitedeki bilimsel faaliyet üretiminin
bir parçası olmak isteyen tüm bilimseverleri
bünyesine davet eder.

www.bilimkulubu.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs

Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü
BÜ Bilim Kulübü Fizik Kurulu
BÜ Bilim Kulübü Moleküler Biyoloji ve Genetik Kurulu
BÜ Bilim Kulübü Kimya Kurulu
Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü Bilim-Kurgu Kurulu
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COMPEC
Bilişim Kulübü
0 (212) 359 72 01
compec@boun.edu.tr

COMPEC, eğitimler, seminerler ve yarışmalar aracılığıyla bilişim ile öğrenciler arasında
bir bağ kurmayı hedefleyen bir kariyer kulubüdür. Kulüp bünyesinde sertifikalı olarak
verilen C, Java, Web vb. eğitimlerin ve hackathonların yanı sıra, bilişimin en’lerinin belirlendiği Boğaziçi Bilişim Ödülleri, teknoloji
ve bilişimin zirvesine tırmanmanın yolu Tech
Summit ve “COMPEC tarzı eğlenme”nin
diğer bir ismi olan Tag Night ile her bireye
hitap edebilecek içerikler mevcuttur. Ayrıca,
sosyal medya yönetimi ile ilgilenenler için tanıtım, yaratıcılığını eğitimler ile destekleyerek geliştirmek isteyenler için tasarım kolları
ve programlamayla ilgilenenler için Dev-team adlı bir development ekibi de vardır.
COMPEC sadece bilişmek için değil birleşmek için de herkese kollarını açan bir ailedir.

www.compec.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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Briç Kulübü
0 (212) 359 54 00
bric@boun.edu.tr

Briç oyun kartlarıyla oynanan stratejik ve
analitik düşünmeyi sağlayan olimpik bir beyin sporudur. İngilizce’de “bridge” kelimesinin anlamı olan köprü, oyunun ana mantığını
bize vermektedir. Eşli oynanan bir oyun olan
briç, eşler arasındaki ilişki ve empati gücünün kalitesine bağlı bir oyundur. Briç hobi
olarak görülen bir oyun olmakla beraber
insanın düşünce gücünü harekete geçiren,
kimileri için bir tutku haline gelmiş bir beyin sporudur. Tamamen düşünmeye yönelik
olan bu oyunu oynadıkça kişi kendi düşünce
gücünün farkına varabilir.

www.bric.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

BÜÇEV
Çeviri Kulübü
0 (212) 359 77 82
bucev@boun.edu.tr

Çeviri Kulübü, Türkiye'de çeviri alanında
karşılaşılan sorunları öğrenmek, bunlara teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde
çözümler aramak, çeviriyle ilgilenen öğrencileri işbirliği içinde faaliyet alanlarında geliştirmek ve deneyimlerini artırmak amacıyla
kurulmuştur.

www.bucev.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

BÜÇEV, eğitim kurumları ve mesleki kurumlarla ilişki kurarak uzman kişilerin bilgi birikiminden tüm üyeleri yararlandırmak, çeviriyle
ilgili yayınlar yapmak, çeviri ve çeviri bilimi
konusunda çıkan yayınlara erişimi kolaylaştırmak, ayrıca B.Ü. öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde bulunur.

Briç Spor Kulübü, okulun en eski kulüplerinden biridir. Kulüp bünyesinde, yeni başlayanlar için dersler verilmektedir. Önceki
dönemlerden öğrenenler için ise oyun günleri düzenlenmektedir. Derslere kişinin bölümü, sınıfı, düzeyi göz etmeksizin herkesin
katılımı hedeflenir. Kulüpte, briç derslerini
dünya şampiyonu Tezcan Şen ve Erdem Öztürk vermektedir. Tezcan Hoca haftada belirli
gün veya günlerde gelip sıfırdan başlayanlara dersi anlatmaktadır. Oyun günlerinde ise
turnuvalar ya da takım maçları düzenlenir.
Eğitim sadece kulüp içinde kalmaz, bazen
hocaların hazırladığı soru ya da çalışma kağıtları dağıtılır ya da notlar paylaşılır. Dönem
içerisinde Üniversiteler Arası Turnuvalara ve
Briç Federasyonu’nun düzenlediği turnuvalara katılan kulüp üyeleri, bu şekilde hem
farklı şehirler görüp hem de briç camiasından yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyor.
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BÜÇEK
Çevre Kulübü
0 (212) 359 69 95
bucek@boun.edu.tr

Tarih boyunca ortaya çıkan çevre sorunları
ve çözümlerini ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ortaya koymak, bunun için; insanın
doğayla yabancılaşmasına neden olan kentleşme, ulaşım, enerji, sanayileşme, kirlilik,
silahlanma, vb. başlıklarda bilimsel çalışma
yapmak, eğitimler vermek, kamuoyu oluşturmak, kültürel aktiviteler düzenlemek BÜÇEK’in ana amaçlarıdır. Kulüp bu amaçlar
doğrultusunda panel, sergi, gezi, ziyaret,
ağaçlandırma kampanyaları, yazı ve fotoğraf
yarışmaları düzenler, komisyonlar oluşturur,
yayın çıkarır.

www.bucek.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜDAK
Dağcılık Kulübü
0 (212) 359 45 28
budak@boun.edu.tr

Dağcılık Kulübü, 40 yılı aşkın bir süredir aktif
bir şekilde devam eden, Türkiye’nin en eski
ve en köklü dağcılık kulüplerinden biridir ve
aile ortamını anımsatan bir birlikteliği ve içtenliği bünyesinde yaşatmaya çalışır. ‘‘Dağcının doğada bulunduğu ve doğada yaşadığı’’ felsefesini kabul eden BÜDAK, insanda
doğayı bir ihtiyaç haline getirir ve haftasonu
kaçamaklarıyla bu ihtiyacı giderir. BÜDAK ailesini sadece dağda zirve deneyimlerinde ya
da doğada kaya tırmanışlarında değil bazen
Güney Kampüs’ün binalarına tırmanırken de
görmek mümkün!

www.budak.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜDANS
Dans Kulübü
0 (212) 359 64 81
budans@boun.edu.tr

Üyelerine eşli dansları öğretmek, kulüp içinde çalışılan dansları gösterilerde sergilemek,
salon danslarının tanınması ve yaygınlaşması
için faaliyette bulunmak, çalışılan dansların
uygulanabilmesi için dans geceleri ve partiler düzenlemek, dans sanatının ve kulübün
faaliyetlerinin tanıtılması amaçlı sohbet, toplantı ve seminer düzenlemek, dans sanatını
icra etmekte olan kulüp ve sanat okullarını
bir araya getirecek festival ve gösteriler düzenlemek, dansla ilgili yerli, yabancı yayınları takip etmek, kulüp çalışmalarına paralel
olarak yazılı yayınlar hazırlamak, dansa ilgi
duyanlar arasındaki dayanışma ve işbirliğini
sağlayacak ortak etkinlikler düzenlemek BÜDANS’ın temel amaçlarıdır.

www.budans.boun.edu.tr
Güney Öğrenci Otopark Park-1
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BÜDAV
Davranış Bilimleri
Kulübü
0(212) 359 54 00
budav@boun.edu.tr

Davranış bilimlerinin ışığında sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerle öğrencilerin
kişisel ve akademik gelişimine katkıda bulunmayı ve toplum bilincini sağlamayı hedefleyen BÜDAV, bu hedefler için toplantı,
konferans, seminer, panel, söyleşi, film okuması, atölye, öğrenci kongreleri, gezi, anket,
yarışma, sergi ve eğitimler düzenlemektedir.
Davranış Bilimleri Kulübü’nün etkinliklerinin
konularını psikoloji, sosyoloji, antropoloji,
ekonomi, tarih ve diğer tüm davranışsal bilimlerinin konuları belirler ve bu konularda
araştırmalar kulüpçe takip edilmektedir.

www.budav.boun.edu.tr
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BÜYELKEN
Denizcilik ve Yelken
Kulübü
0(212) 359 54 00
buyelken@boun.edu.tr

BÜYELKEN, yelken sporu ve denizcilik üzerine kaptan ve eğitmenler tarafından teorik ve
pratik eğitimler verir, yurt içi ve yurt dışında
üyelere yelken ve motorlu seyirlerde gerekli
coğrafi bilgileri, meteoroloji ve navigasyonu
öğretir ve denizde yaşam kültürünü kazandırır. Kulüp geziler aracılığıyla tekne donanımları ve deniz koşulları konusunda yeterli bilgi
ve deneyime sahip kaptanlar, eğitmenler ve
sporcular yetiştirmeyi, üniversite mensuplarına denizcilik üzerine seminer, konferans
ve panel gibi eğitim çalışmaları organize etmeyi, Türk denizciliğine kaynak sağlayacak
araştırmalar yapmayı ve yayınlamayı temel
amaçları arasına koyar.

www.buyelken.boun.edu.tr
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BÜED
Edebiyat Kulübü
0 (212) 359 64 73
bued@boun.edu.tr

BÜED, üniversitede edebiyat ile ilgilenmek
isteyen öğrencilere gerekli tüm olanakları
sağlamak, kulüpte aktif üye kriterlerine uyan
öğrencilerin araştırma yapmak istediği alanlarda komisyonlar kurmak, komisyonlarda
oluşturulan rapor, makale vb. yazıların düzenli olarak Yazınca dergisinde basılmasını
sağlamak, edebiyat eleştirmenleri ve yazarlarla temasa geçerek söyleşi ve paneller
düzenlemek ve üniversitede diğer öğrenci
kulüpleriyle ilişki içerisinde Boğaziçi Üniversitesi kültürel ortamını akademik ve kültürel
olarak zenginleştirmek gibi amaçlar doğrultusunda faaliyetler düzenlemektedir.

www.bued.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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EREC
Eğitim Araştırma
Kulübü
0 (212) 359 65 43
erec@boun.edu.tr
/bogazicierec

Eğitim ve Araştırma kulübü, eğitim adına
gönüllü projelerin, çalışmaların ve araştırmaların yapıldığı bir kulüptür. Kuruluşundan
bu yana EREC, bünyesinde çocuklar için
kurslar açarak çocukların akademik başarısına katkı sağlamış, köy okullarına projeler
düzenlemiş, Avrupa projelerine katılmış,
psikoloji başta olmak üzere birçok alanda
sempozyumlar yapmıştır. EREC bir ailedir
ve çocukların yüreklerine dokunmak için
faaliyet yürütür. AB Gençlik, BGM (Boğaziçi Gençlik Merkezi), Fikir Atölyesi, İLKYAR
(İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı), Kalem
Kutusu EREC’in alt kurullarıdır.

www.erec.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs
/bogazicierec
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BUEC
Elektro-Teknoloji
Kulübü
0 (212) 359 75 54
buec@boun.edu.tr
/buecieee
/buecieee

1962'de "Boğaziçi University Electrotechnology Club" adı ile kurulan BUEC, 1997'den
beri dünyanın en büyük teknik organizasyonu olan IEEE’nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki
Öğrenci Kolu unvanını almıştır. IEEE’nin 160
ülkede 430.000'den fazla üyesi vardır ve bu
üyelerin %35’i ABD dışında yaşamaktadır.

www.buec.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs
/buecieee

BUEC üyeleri kulübü, teknoloji ve inovasyonu seven ve sevdiren yarım asırlık büyük bir
aile olarak tanımlar. Kulübün öncelikli amacı
üyelerin sosyal becerilerini artırmak, iş hayatını, alanlarında başarılı kişi ve kuruluşlardan
öğrenmelerini ve teknik konularda ilerlemelerini sağlamaktır. BUEC, robotik ve programlama eğitimleri ile teknik gelişimine katkıda
bulunmak isteyen öğrencilere her türlü imkanı sağlar. Yıl boyunca düzenlenen sohbetlerde mezunlarla öğrencileri bir araya getirmesinin yanı sıra, Türkiye ve dünyadaki diğer
üniversitelerin IEEE Öğrenci Kollarının etkinliklerinde yeni insanlarla tanışma fırsatı sunar.
Teknolojinin farklı alanlarında kariyer etkinlikleri ve seminerler düzenler. Boğaziçi Enerji
Zirvesi, Büyük Sıçrama, Bilim ve Teknolojide
Lider Kadınlar Zirvesi ve BETA Sektör Günleri
kulübün önemli etkinlikleri arasındadır.
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BÜFK
Folklor Kulübü
0 (212) 359 65 67
bufk@boun.edu.tr

Türkiye ve diğer ülkelerin folklorlarına ait
danslar ve müzikler üzerine araştırmalar ve
çalışmalar (seminer, arşiv, derleme vb.) yapmak, farklı kültürlere ait danslara ver müziklere ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yapmak
isteyen B.Ü. öğrencilerine gereken tüm olanakları sağlayarak (dans ve enstrüman üzerine) eğitim çalışmaları düzenlemek, Türkiye
ve dünya halk müziklerinin otantik özellikleri
temel alınarak çeşitli ve geniş bir enstrüman
kullanımıyla bu müziklerin sahneleme ve icra
olanaklarını genişleterek geliştirmek, Anadolu ve çevresinde yaşayan kültürler başta
olmak üzere dünyadaki çeşitli halk kültürlerine ait danslar üzerine araştırma ve çalışmalar yapmak, bu dansların temel özelliklerini
koruyarak çeşitli gösteri formları içerisinde
(dans-müzik, dans tiyatroları vb.) icrasını sergilemek, kulüp bünyesinde yapılan çalışma
ve araştırmaları bir dergi aracılığıyla yayınlamak ve dans-müzik gösterileri ve konserler
yoluyla sahnelemek, bu alanda çalışmalar
yapan resmi ve özel kuruluşlarla (üniversite toplulukları, folklor dernekleri, amatör ve
profesyonel dansçılar, müzisyenler ve gruplar) ilişki kurarak bu kuruluşların ve grupların
yer aldığı okul içi konserler ve dans-müzik
gösterileri organize etmek, şehir içi ve şehir
dışı turnelerle Boğaziçi Üniversitesi’nin tanıtımına katkıda bulunmak BÜFK’ün temel faaliyetlerini kapsar.

www.bufk.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜFOK
Fotoğrafçılık
Kulübü
0 (212) 359 68 64
bufok@boun.edu.tr

BÜFOK, olanakları çerçevesinde üyelerine amatör fotoğrafçılığın gerektirdiği araç,
malzeme ve yeri sağlar, amatör fotoğrafçılık
için gerekli materyali üyelerinin temin edebilmesi için teknik geziler düzenler, amatör
fotoğrafçılığı öğretmek amacıyla üyelerine
temel fotoğrafçılık seminerleri ve karanlık
oda dersleri verir. Kulüp, bu amaçla ilgili kişi
ve kurumlarla ilişkiler kurar, konferans, seminer ve açık oturumlar, şehir içi, şehir dışı
ve yurt dışı geziler ve amatör fotoğrafçılığı
tanıtmak ve yaymak amacıyla sergiler ve dia
gösterileri düzenler, tanınmış fotoğrafçıların
B.Ü. içinde dia gösterileri yapmasına olanak
sağlar, fotoğrafçılık hakkında güncel haberler vermek üzere dönemde bir veya iki kez
Kare isimli dergiyi çıkarır.

www.bufok.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BUGUSTO
Gastronomi ve
Degustasyon Kulübü
0 (212) 359 65 67
bufk@boun.edu.tr

www.bufk.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

/BuGusto ve /thebugusto
/bugusto

/bugusto
bugusto.blogspot.com.tr

Dikkatlerin giderek daha fazla yöneldiği
beslenme ve gastronomi alanına Boğaziçili
bir bakış getirme gereğine inanan bir grup
öğrencinin bir araya gelmesiyle 2011 yılında etkinliklerine başlayan BuGusto, Haziran
2012'de kurulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi
Gastronomi ve Degustasyon Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin farklı mutfak
kültürleri ile tanışmaları, içinde yaşadıkları
kültürü daha yakından tanımaları, tadım ve
yapım yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri için olanak yaratmayı amaçlar. Çeşitli
nedenlerle şekillenmiş tüketim alışkanlıklarının doğru ve sağlıklı bir beslenmeye dönüşebilmesi yönünde bir bilinç yaratmak da
kulübün amaçları arasındadır.

BÜOK
Gerçek Macera
Oyunları Kulübü
0 (212) 359 45 28
buok@boun.edu.tr

BÜOK, katılımcılar arası iletişime dayanan,
insan ilişkilerini geliştirme amaçlı, fiziksel ve
zihinsel becerilerini takım ruhu ile bütünleştiren, kampüs hayatının renklenmesine
katkıda bulunan RAP (Real Adventure Play)
oyunları, takımlar halinde oynanan zeka ve
stratejiye dayak ruhsal bozukluk ve bağımlılık yaratmayan bilgisayar oyunları, kişiler
arası iletişime dayalı insan ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan belirli bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik DIALOGUE oyunları, masaüstü oyunları, zihinsel becerileri geliştirmeye
yönelik DÜŞÜNOYUN organizasyonları ve
benzeri oyunlar organize etmektedir.

www.buok.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

BuGusto, bu amaçlarına ulaşmak için, yetkin
aşçı ve gurmelerle öğrencileri bir araya getirir. Yemek-içki tadım eğitimleri ve aşçılık atölyeleri düzenler. Farklı mutfaklara ait yemeklerin yapıldığı restoranlara tadım ziyaretinde
bulunur ve okulda tadım etkinlikleri düzenler. Tesis, fabrika, bağ, çiftlik ve bunun gibi
üretim alanlarına geziler düzenler. Konuyla
ilgili Boğaziçililerin birbirleriyle iletişime
geçebilmesi için sosyal medyada paylaşım
platformları oluşturur. Tarih, kültür ve sanat,
beslenme ve tüketim alanında yaptığı bilimsel araştırmaları ve yapılan tüm etkinliklerin
tamamlayıcısı olan kuramsal araştırmaları
öğrencilere seslenen bir dille blog’unda ve
bültenlerinde yayımlar. BuGusto bünyesinde
Gastronomi Komitesi, Degustasyon Komitesi, Aşçılık Komitesi ve Eklektik komitesi faaliyet gösterir.
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GSK
Güzel Sanatlar
Kulübü
0 (212) 359 54 00
gsk@boun.edu.tr

Güzel Sanatlar Kulübü’nün kuruluş amacı
okul çevresinde güzel sanatların (el sanatları
ve plastik sanatların) tanıtılması ve ilgilenenlere bu konuda çalışma imkanı sağlanmasıdır. Farklı sanat dallarının bir arada üretildiği
ve sunulduğu zemin olma anlamında hem
kültürel olgularda daha bütünsel bir bakışa
yardımcı olmak hem de aktif bir sanat çevresinin yaratılmasına katkıda bulunmak, yerli
ve yabancı güzel sanatlar literatürünü takip
etmek ve bibliyografya çalışması yapmak,
yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili ve benzer kuruşlarla ilişkiye geçmek ve ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşların düzenleyeceği sempozyum ve kongrelerin duyurusunu yapmak
ve katılımına aracı olmak, çalışma grupları
oluşturarak okuma çalışmaları yapmak, tartışma toplantıları, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, grupların kendi içlerinde ve ortaklaşa yaptıkları üretimleri kulübün
yayın organ(lar)ı aracılığı ile duyurmak, üye
olan öğrencilerin sanatsal üretime katkılarını
sağlamak kulübün amaçları arasındadır.

www.gsk.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜHAK
Havacılık Kulübü
0 (212) 359 54 00
buhak@boun.edu.tr

www.buhak.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

/buhak1983

/buhak1983

Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü, 1983
yılında havacılığa ilgi duyan bir grup öğrencinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. İlk
olarak model uçak, delta kanat ve THK ile
projeler üzerinde çalışan kulüp ilerleyen yıllarda yamaç paraşütüne yönelir. Günümüzde
başlangıç düzeyinden eğitmenlik düzeyine
kadar eğitim verilmektedir. Kulüp üyeleri
hafta içleri teorik dersler almakta, hafta sonları ise Ormanlı, Serdivan, Uçmakdere’de yer
eğitimi, başlangıç ve irtifa uçuşlarına katılmaktadır. Ayrıca kış tatilinde Pamukkale’ye,
bahar tatilinde ise dünyanın en iyi pilotlarının
da tercih ettiği Ölüdeniz’e yapılan gezilere
katılmaktadır. BÜHAK, havacılığa ilgi duyan
ve gözü yükseklerde olan herkesi bünyesine
davet eder.
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BİSAK
İslam Araştırmaları
Kulübü
0(212) 359 54 00
bisak@boun.edu.tr

Küresel ölçekte ve özellikle coğrafyamızda
siyasi, iktisadi ve kültürel yapı ve kurumlar
üzerindeki etkisi bir hayli yüksek olan İslam
dini ile ilintili çalışmaların gerekli seviyeye
taşınması, İslam olgusunun mahiyetini anlamaya yönelik çalışma ve soruşturmalar ile
bu dinin anlaşılması, İslam dininin, hayatın
bütün katmanlarına yönelik düzenlemeler
öngören yapısının ve siyaset, toplum, hukuk,
iktisat gibi disiplinlerle etkileşimi neticesinde ortaya çıkan problematiklerin ele alınması BİSAK’ın temel amaçlarıdır. Kulüp, bu
amaçlar doğrultusunda seminer, konferans,
panel, söyleşi, toplantı ve belgesel gösterimleri düzenler.

www.bisak.boun.edu.tr
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BUİK
İşletme ve Ekonomi
Kulübü
0 (212) 359 68 14
buik@boun.edu.tr

Türkiye’nin en köklü öğrenci kulübü olan İşletme ve Ekonomi Kulübü, 63 yıldır faaliyet
gösteriyor. 1953 yılında Robert Koleji bünyesinde İş İdaresi ve Talebe Cemiyeti adı altında kurulan kulüp 1975’te İşletme Kulübü
olarak anılmaya başlamış, 1990 yılında ise
İşletme ve Ekonomi Kulübü adını almıştır.
Şu anda pek çok ayrı koldan sayısız faaliyet
gerçekleştiren İşletme ve Ekonomi Kulübü,
20 yıldır çıkardığı kampüs dergisi Dinamik’i
gazete formatına çevirerek 5 yıldır Dinamik
Gazete’yi çıkarmaktadır.

www.buik.boun.edu.tr
Güney İİBF Binası

17 yıldır bir uluslararası öğrenci kongresi olan Brandmarker’ı, 10 yıldır ise Finance
Break’i düzenlemektedir. Bu sene Enterprize
Girşimcilik Yarışması ve Boğaziçi Marka Zirvesi ikinci kez kulüp tarafından düzenlenmiştir. BÜİK, portföyünde revize ettiği Brandmarker Marketing Challenge ve yeni düzenlediği
Investimate Borsa Yarışması ile “amatör ruh,
profesyonel iş” vizyonunu elinden bırakmayarak kariyer alanında öncü kulüp olmaya
devam etmektedir.
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BÜKAK
Kadın Araştırmaları
Kulübü
0 (212) 359 77 82
bukak@boun.edu.tr

BÜKAK, toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları
ve feminizm konularına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalar yürütebileceği bir kulüptür.
Kulüp üyeleri çalışmalarına temel feminist
metinleri okuyup tartışarak başlar. Daha sonra ortaklaşa seçilen bir konu üzerine feminist okumalar ve tartışmalar yapılır. Bugüne
kadar sanattan ekolojiye, ekonomiden politikaya pek çok konu ele alınmıştır. Dönem
boyunca yapılan bu çalışmalardan yola çıkarak yazılanlar BÜKAK tarafından yılda iki
kere yayınlanan “bü’de kadın gündemi” adlı
dergide yayınlanır. 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü haftalarında yoğunluklu olmak üzere panel, söyleşi, konser, tiyatro oyunu gibi etkinlikler düzenlenir.

www.bukak.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs
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BÜKOMİK
Karikatür ve
Mizah Kulübü
0 (212) 359 54 00
bukomik@boun.edu.tr

Dünyanın sayılı sanat dallarından biri olan
karikatürün ve mizahın gelişimine üniversiteli öğrenciler olarak katkıda bulunmak, okul
öğrencileri arasındaki dayanışmayı, mizah
ve karikatür aracılığıyla kulüp çatısında güçlendirmek, bireysel olarak amatör biçimde
karikatürle uğraşan öğrencilerin çizgilerine
bülteninde yer vererek onların sanatlarını
geliştirmelerine olanak sağlamak, öğrencilerin ders ve sınav stresini azaltarak yaşamın mizahi yönlerini göstermeyi amaçlayan
BÜKOMİK, sergiler açıp dia gösterileri yapmak, karikatür ve mizah ustalarıyla panel ve
söyleşiler düzenlemek gibi faaliyetlere imza
atmaktadır.

www.bukomik.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs
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KÖY-KOOP
Köy - Kooperatifçilik
Kulübü
0 (212) 359 44 62 /174
koy-koop@boun.edu.tr

KÖY-KOOP, üniversite gençliğinin köy ve kooperatifçilik hakkında bilgi edinmesi, gençlerin ve köylülerin eğitim ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi ve toplumsal dayanışma
kültürünün geliştirilmesi için faaliyet gösterir.
Bu amaçla köy okullarına kitap ve araç gereç yardımı yapar. Doğal afetler sonrasında
ve toplumsal ihtiyaç dönemlerinde yardım
kampanyaları ve paneller düzenler. Kırsal
kültürlerin Anadolu’da doğuşlarını, günümüzdeki konumlarını ve sorunlarını inceler,
seminerler organize eder, yayıncılık sektörünü takip eder. Yılda iki kez düzenlediği sergiler kapsamında öğrencilere indirimli kitap
satışı yapar, panel ve seminerler düzenler.

www.koy-koop.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜLGBTİ
Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Trans
ve İnterseks
Çalışmaları Kulübü
0 (212) 359 54 00
bulgbti@boun.edu.tr

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin
olguları ve her türlü sorunları incelemek,
araştırmak, Türkiye ve dünyadaki LGBTİ hareketinin güncel konularında ve birer interdisipliner alan olarak LGBTİ çalışmaları ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler
yapmak bu konularda LGBTİ bireylerin, uzman kişi ve kuruluşların, akademisyenlerin,
insan hakları savunucularının deneyimlerinden faydalanmak ve bilgi ve deneyimleri
öğrencilere aktarmak, üyelerine homofobi,
bifobi, transfobi ve heteroseksizm temelli
her türlü ayrımcılık ve hak ihlalini önlemeye
yönelik çalışma imkanı sağlamak, üyelerinin
LGBTİ konulu sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmesini kolaylaştırmak BÜLGBTİ’nin temel amaçlarıdır.

www.bulgbti.boun.edu.tr
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BÜMAK
Mağara Araştırmaları
Kulübü
0 (212) 359 68 64
bumak@boun.edu.tr
/bumak

BÜMAK, bol eğlenceli, sık gezili, keşfe aç,
doğaya hayran, “yorulduk ama değdi” diyenlerin buluştuğu kırk yıllık bir araştırma ve
sevgi kulübüdür. Risk almayı seven, “biraz
da zor olsun yahu” diyen, ıslanıp üşüse de
mağaranın dibini görmekten gururlananların buluşma noktasıdır. Mağara Araştırmaları Kulübü, kamp yapmayı, ateş başında
muhabbeti, kendi sınırlarını zorlamayı ve
yeni maceralara atılmayı sevenleri, her yeri
keşfedilmiş yeryüzüyle yetinmeyip, yerin altındakini de merak edenleri (bazen de” ben
burada ne yapıyorum” diyenleri) davet eder!

www.bumak.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

BÜMATEK
Makine Teknoloji
Kulübü
0 (212) 359 24 73
bumatek@boun.edu.tr

www.bumatek.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

/bumatekBoun
/bumatekboun

/bumatek

BÜMATEK, mühendislik alanındaki özgün fikirlerin oluştuğu, fikirlerin hayata geçirilmesi
için el birliğiyle çalışmaların yapıldığı, üyelerinin gerek teknik gerekse idari anlamda
kendini geliştirebileceği, kapıları herkese
açık olan bir kulüptür.
Kulüp, 1986 yılından beri üniversitenin en aktif kulüplerinden biri olmuş, her zaman için
hiyerarşik yapılaşmadan uzak kalmış, sadece
katılımcılarımın değil aynı zamanda üyelerinin de etkinliklerden en yüksek düzeyde faydalanmasını sağlamayı başarmıştır.
Her yılın sonunda mevcut alt kurullarını değerlendirerek bir sonraki senenin yol haritasını çıkaran BÜMATEK, an itibariyle alternatif
enerji, mekatronik ve otomotiv olmak üzere 3
ana alt kurulda çalışmaktadır.
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ENSO
Mühendislik Kulübü
0 (212) 359 65 73
enso@boun.edu.tr

ENSO, mühendislik konusunda akademik
şartlara katkı sağlamaya ve ilgi duyan öğrencilerin ders dışı her türlü kültürel ve sosyal
faaliyetlerini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaya çalışır. Mühendislik teknolojisi ile ilgili araştırma ve yayınları takip eder ve yayın çıkartır. Öğrencilerin
dallarındaki konuların uygulanmasını daha
yakından takip edebilmelerini sağlamak
üzere uygulama sahalarına teknik amaçlı geziler düzenler. Dünya ve Türkiye düzeyinde
teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek
üzere konuyla ilgili seminerler, konferanslar,
teknoloji haftaları, dia ve film gösterileri organize eder. Öğrencilerin staj yapacakları ve
mezuniyet sonrası çalışacakları sektörleri tanımalarına yardımcı olmak üzere seminerler
ve konferanslar düzenler. Mezun adaylarıyla
iş dünyası arasında köprü kurmayı amaçlar.
Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye'de ve dünyada tanıtılması için uluslararası faaliyetlerde
bulunur

www.enso.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜDS
Münazara Kulübü
0 (212) 359 54 00
munazara@boun.edu.tr

Münazara Kulübü’nün amaçları arasında, demokrasi kültürünün ve ifade özgürlüğünün
korunması ve gelişmesi yönünde teorik ve
pratik çalışmalarda bulunmak, ulusal, uluslararası ve uluslarüstü çapta münazara edilebilir ve tartışmaya açık konularda, siyaset, sosyal, iktisadi ve idari bilimler, felsefe, hukuk ve
etik alanları ile bunların alt dalları çerçevesinde münazara takımının çalışmalarına yönelik olarak araştırma ve incelemeler yapmak,
uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden
faydalanmak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine entelektüel bilgi havuzu oluşturmak,
takım çalışması, ikna kabiliyeti, etkili iletişim
yeteneği, hitabet, belagat ve rasyonel bakış
açısı geliştirme, akademik bilgilerini tartışma
ortamlarına yansıtarak test edebilme, uygulayabilme, analitik ve diyalektik düşünebilme,
bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi
edinme ve bilgi ve düşüncelerini ulusal ve
uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkânları sağlamak, kulüp
üyeleri ve diğer öğrenciler arasındaki sosyal
ilişkileri geliştirmek yer alır.

www.munazara.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜMK
Müzik Kulübü
0 (212) 359 65 91
bumk@boun.edu.tr

Müziğin her alanında araştırmalar yapmak,
üyelerini ve diğer öğrencileri bu alanda eğitmek, üyelerine çalışma yeri, müzik aleti, bilgi
ve toplu çalışma olanakları sağlamak, üyeler
ve üniversite çevresi ya da üniversite dışından kişilerce yapılacak konserler, seminerler,
söyleşiler ve müzik kapsamına giren konularda etkinlikler düzenlemek, kulüp çalışmalarının çeşitli formatlarda (kayıt, yazılı döküm,
vs.) arşivini tutmak Müzik Kulübü'nün temel
araçları arasındadır. BÜMK, bu doğrultuda,
koro çalışmaları, enstrüman dersleri, solo ve
grup çalışmaları, müzik atölyesi, arşiv çalışması, teknik ekip çalışması, dinletiler, söyleşiler, açık oturumlar, konferanslar, konserler
ve festivaller düzenler.

www.bumk.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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Radyo Boğaziçi
0 (212) 359 65 91
radyobogazici@boun.edu.tr

Radyo Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci radyosudur. Öğrenci radyosu, okul öğrencilerine yayın imkanı sağlar ve yayın için
gerekli eğitimi verir. Okul içindeki akademik,
sosyal, kültürel, sportif ve diğer her türlü faaliyeti radyo yayını aracılığıyla İstanbul çapında duyurur, Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen
akademik ve idari, duyuruları, basın bültenlerini yayınlar. Yayın faaliyetlerini, programlarını okul içinde tanıtır. Yayın ile ilgili konularda
sohbet, panel, konser, yarışma vb. faaliyetlerde bulunabilir.

www.radyo.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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Satranç Kulübü
0 (212) 359 44 62 /173
satranc@boun.edu.tr

Satranç Kulübü’nün amacı, satranç oyununun
Boğaziçi Üniversitesi'nde tanıtılmasını, oynanmasını sağlanmak, kulüp üyelerinin her
zaman satranç oynayabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamak,
Türkiye'deki diğer üniversitelerin satranç kulüpleriyle işbirliği içinde Türkiye'de satrancın
tanınması ve yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla okul öğrencileri arasında turnuvalar ve simültane satranç
gösterileri organize etmek, satranç dersleri
vermek ve üniversiteler arası turnuvalarda
okulumuzu temsil edecek okul takımlarını
belirlemektir.

www.satranc.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

BÜ(S)K
Sinema Kulubü
0 (212) 359 68 64
sinema@boun.edu.tr

www.sinema.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

/bounsinema
/bogazicisinema

/bounsinema

1962 yılında kurulan Bü(s)k, eski adı ile Robert Sinema Kulübü, Türkiye’nin en köklü sinema kulüplerinden biridir. Sinema bölümü
olmayan Boğaziçi Üniversitesi’nden Nuri
Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Emin Alper, Ezel
Akay, Zahit Atam gibi pek çok yönetmen, sinema eleştirmeni ve akademisyen yetişmesine katkıda bulunmuş olan kulüp, 60'lı ve 70'li
yıllarda Hisar Kısa Film Yarışması’nı gerçekleştirmiştir.
Bu sene açılışı yapılan Türkiye’deki ilk üniversite sinema salonu SineBU’da vizyondaki
filmlere, Avrupa Sinema’sının seçkin örneklerine ve ana akım dağıtım ağında kendine yer
bulamayan kaliteli yapımlara son teknoloji
donanımıyla, uygun fiyata ve ticari bir sinema
salonundan farklı olarak akademik ortamda
ulaşılmasını bir sinematek olma çabası içerisinde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Kulüp, SineBU Atölyeleri ile sinema camiasının önemli isimlerini sinemaseverlerle buluşturmuş, pratikte film atölyesi ile kamera ve
sinema eğitimi vermiş, okumalar ile sinema
tarihini incelemiş, video ekibi ile kısa film macerasına atılmış, analiz atölyesi ile vizyondaki
filmlerin kritiğini yapmış ve açık hava sinemaları ile güney çimler ve sinemayı bir araya
getirmiştir. BÜ(s)K, Kilyos Kampüs’te de 2009
yılından beri film gösterimleri ve analizleri
düzenlemektedir. Kilyos’ta kalan öğrencilerin kulüp içerisinde aktifleşmesiyle haftanın
üç günü etkinlikler yapılmıştır.
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BÜSUİK
Siyasal Bilimler
ve Uluslararası
İlişkiler Kulübü
0 (212) 359 77 83
busuik@boun.edu.tr

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler alanlarını temel alarak öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırma ve tartışma
ortamı yaratmak için akademik programları
tamamlayıcı nitelikte, disiplinlerarası sosyal
ve kültürel faaliyetler, kültürlerarası etkileşim ve benzeri çalışmalar yapmak, ifade özgürlüğü ve insan hakları prensiplerine bağlı,
katılımcı demokrasi geleneğini ve uzlaşma
kültürünü temel alan, tarafsız, bilimsel, nesnel, önyargısız, farklı bakış açılarına açık, tartışma ve düşünce üretmeye yönelik, kültürel
ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı bir platform
oluşturmak yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve
kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara
çeşitli şekillerde katkıda bulunmak BÜSUİK’in temel amaçlarıdır.

www.busuik.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs

BÜSOS
Sosyal Hizmet
Kulübü
0 (212) 359 71 34
busos.boun@gmail.com

BÜSOS, sivil toplumun gücüne inanan ve bu
gücü gelişimin en önemli dinamiği olarak
gören bir öğrenci kulübüdür. Aktif gönüllülerinin tamamı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan BÜSOS, ortak sorunlara katılımcı çözümler üretmek adına pek çok sosyal
sorumluluk projesi üretir.

www.busos.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

BÜSOS'un sosyal faaliyet alanı çocuk gelişiminden eğitimde eşitsizliğe, insan haklarından küresel çevreciliğe, insan ve insana
dair moral değerlerin tamamını kapsar. Aktif
gönüllülerin katılımı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar
yürüten BÜSOS, daha mutlu bir dünya için
'sosyal duyarlılık' gerektiğinin bilincinde.
Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi’nde vurgulanan her türlü ayrımcılığa karşı duruş sergilenmekte ve kulüp
kararların demokratik bir şekilde alınmasına
önem verir.

/pages/Boğaziçi-Üniversitesi-Sosyal-Hizmet-Kulübü/110525259072544
/busos_boun

BÜSOS 2015-2016 dönemine kadar 26 uzun
dönemli ve 18 kısa dönemli proje gerçekleştirmiş, 2015-2016 yılında ise İnsancıl, Yel Değirmeni, Kol Düğmeleri, Deniz Yıldızı, Gülen
Gözler, Çocuk Hakları Birimi isimli projeler
yapmıştır.
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SBK
Sosyal Bilimler
Kulübü
sbk@boun.edu.tr
www.sbk.boun.edu.tr

SBK’nın faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Bölümleri (Sosyoloji, Felsefe,
Psikoloji, Siyaset Bilimi, Tarih ve Ekonomi)
ile organik bir bağ kurmak, bu bölümlerden
öğrencilerin ilgili disiplinlerde çalışmalar
yapmasını sağlamak, öğretmen-öğrenci işbirliğini sağlayarak kolektif üretimi karşılıklı
çalışma grupları ile beslemek, farklı disiplinlerin bilgilerinin bir arada üretildiği ve sunulduğu bir zemin olma anlamında, hem sosyal
olgularda daha bütünsel bir bakışa yardımcı
olmak hem de daha aktif bir akademik çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmak, yerli
ve yabancı sosyal bilimler literatürünü takip
etmek ve bibliyografya çalışması yapmak,
yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili ve benzer kuruşlarla ilişkiye geçmek ve ortak çalışmalar yürütmek, bu kuruluşların düzenleyeceği sempozyum ve kongrelerin duyurusunu yapmak
ve katılıma aracı olmak, çalışma grupları ile
okuma çalışmaları yapmak, tartışma toplantıları, semineler ve sempozyumlar düzenlemek, grupların kendi içlerinde ve ortaklaşa
yaptıkları üretimleri kulübün yayın organ(lar)
ı aracılığıyla duyurmak olarak sayılabilir.

Güney I.Erkek Yurdu
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SK
Spor Kurulu
0 (212) 359 45 62
sk@boun.edu.tr
/SportsCommittee
/SporKurulu
SportsCommittee

120 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski öğrenci
topluluklarından biri olan Spor Kurulu, akademik yıl boyunca geleneksel Sporcu Kokteyli, yılın en iyi sporcularının ödüllendirildiği
Spor Ödülleri, kış festivali Snowbreak, Türkiye'de düzenlenen ilk atletizm günleri olan
Field Day, 500'ü aşkın yabancı sporcunun
katıldığı Sports Fest ve her öğrenciyi spora teşvik etme amaçlı turnuvalar gibi birçok
spor etkinliğini yürütür. Kökleri 1896'da Robert Kolej'de kurulan Athletics Association'a
kadar dayanan bu kurul, okulda bulunan bütün sporcuları ve spor takımlarını kendi çatısı
altında bulundurmaktadır. Geçmişten gelen
Sportmanship Brotherhood bağlarını hala
kurmaya ve kurulu olanları güçlendirmeye
yönelik çalışmalarıyla da mezunlarıyla ilişkisini canlı tutan Spor Kurulu, “her Boğaziçilinin
bir sporu olmalıdır” mottosuyla, geleneğine
her yıl yeni Boğaziçilileri katmaktadır.

www.sporkurulu.boun.edu.tr
Güney Orta Kantin Yanı (ÖFB Altı)
/SportsCommittee
/sportscommittee
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BÜSAS
Sualtı Sporları
Kulübü
0 (212) 359 72 01
busas@boun.edu.tr

BÜSAS 1983 yılında öğrenciler tarafından
kurulmuş ve kuruluşundan bu yana sualtı
dünyasının kapılarını Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerine açmıştır. Eğitmenlerini kendi
bünyesinde yetiştiren kulüp her sene yaklaşık 80 üyesine 1 yıldız eğitimi vermektedir.
Senede 3 büyük scuba, 2 serbest dalış gezisi ve yaz döneminde hemen her hafta sonu
Saros Körfezi’ne scuba gezisi düzenleyerek
dalıcıların farklı bölgelerde keyifli dalışlar
yapmasına olanak sağlar. ABC malzemeler
dışında (maske, palet, şnorkel) gezilerde
kullanılan dalış elbisesi ve scuba ekipmanını
(tüp, regülatör, BC ve ağırlık kemeri) kulüp
üyelerine kendisi temin eder.

www.busas.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

/busasboun

BÜTİK
Tarih İncelemeleri
Kulübü
0 (212) 359 54 00
butik@boun.edu.tr

Tarih İncelemeleri Kulübü, bir grup özverili tarih bölümü öğrencisi tarafından 2008 yılında
tarihe ilgi duyan öğrencileri buluşturmak ve
ilgilerine göre etkinlikler düzenlemek için kurulmuştur. BÜTİK okuma atölyeleri, konferanslar ve geziler organize eder, alternatif tarih senaryoları atölyesi gibi farklı atölye önerilerini
de tartışmaya açar.

www.butik.boun.edu.tr
Kuzey Kampüs

BÜTİK bünyesinde, her dönem başında üyelerin ilgisine göre okumalar belirleniyor ve haftalık toplantılarla siyasi, ekonomik ve toplumsal tarih alanlarında tartışmalar yürütülüyor.
2015-2016 döneminde, Immanuel Wallerstein’ın Dünya Sistemleri Analizi kitabını seçen
kulüp, dönem boyunca Tarih Bölümü’nden
Meltem Toksöz’ün de katılımıyla tarihsel sosyoloji buluşmaları gerçekleştirdi. Söyleşi ve
konferansların konularını önemli tarihi olayların yıl dönümleri, tarihsel bir bakış açısıyla
kamuoyu oluşturan güncel olaylar ve okumalardan seçilen konular oluşturuyor. 2015’te
1915 olaylarına eğilen kulüp üyeleri, 2016’da
ise mülteci sorunları ve Ortadoğu tartışmalarını gündemine aldı. BÜTİK, İstanbul’un tarihsel
zenginliğini değerlendirme hedefiyle düzenlediği Kariye Müzesi ve Beyoğlu-Karaköy gezilerini, 2016’da Fener-Balat’la sürdürecek. Kulübün şimdiye kadar üç sayısı yayınlanan Dem
isimli bir dergisi de bulunmaktadır.

Her sene 1. dönem oryantasyon günlerinde
güney meydanda açılan standda, üye kayıtları yapılır. 7 teorik ve 4 pratik çalışmadan
oluşan 1 yıldız eğitimleri dönem boyunca
devam eder. Kursu başarıyla bitiren adaylara,
dünyanın her yerinde geçerli CMAS 1 yıldız
dalıcı brövesi verilir. 2 yıldız ve 3 yıldız eğitimleri de BÜSAS bünyesinde verilmektedir.
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BÜO
Tiyatro Kulübü
0 (212) 359 64 73
buo@boun.edu.tr

Tiyatroya ilgi duyan ve bu alanda çalışmak
isteyen Boğaziçi Oyuncuları, üyelerine gerekli olanakları sağlamayı, çalışmalar örgütleyerek Boğaziçi Üniversitesi'nde tiyatro sevgisini ve anlayışını yaymayı, tiyatroyla ilgili
yayınlar yapmayı, düzenli olarak BÜO Yıllık
yayınlamayı, araştırmalar için ön açıcı olan
seminerler düzenlemeyi, arşiv çalışmaları
yapmayı, kaynak olacak bir kütüphane oluşturmayı ve BÜO’un oyunları veya üniversite
dışından tiyatro gruplarının oyunlarıyla üniversite öğrencilerine kaliteli tiyatro ürünleri sunmayı, gereken çalışma, araştırma ve
deneylerle tiyatronun gelişmesine, amatör
tiyatrolar arasındaki iletişim ve işbirliğinin
pekiştirilmesine katkıda bulunmayı, her sene
İATP kapsamında tiyatro şenliği düzenlemeyi önüne koyar. Şehir içi ve şehir dışı turnelerle Boğaziçi Üniversitesi'nin tanıtımına katkıda bulunmak da kulübün temel amaçları
arasındadır.

www.buo.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu
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BÜTMK
Türk Müziği
Kulübü
0 (212) 359 68 64
butmk@boun.edu.tr

www.butmk.boun.edu.tr
Güney I.Erkek Yurdu

/butmk

/butmk

BÜTMK 1972 yılında kurulmuş, kuruluşundan
itibaren ülkemiz kültürünün en değerli unsurlarından biri olan Klasik Türk Müziği'ni tanımayı
ve tanıtmayı amaçlamıştır. Kulüp, düzenlediği
dönemlik konserlere ve yurtiçi- yurtdışı turne
programlarına hazırlandığı koro çalışmasına
Gönül Paçacı şefliğinde devam etmektedir.
BÜTMK, ney ve ud kursları gibi Türk Müziği’nde kullanılan enstrümanların eğitiminin verildiği kurslar düzenlemektedir. 1997 yılından
beri çıkarılan Musikişinas dergisine gerek okul
içinden gerekse okul dışından, Klasik Türk
Müziği alanında uzman çeşitli akademisyenler destek vermektedir. BÜTMK ayrıca konser,
söyleşi ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.
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BÜNİS
Uluslararası Öğrenci
Ağı Kulübü
bunis@boun.edu.tr
www.bunis.boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Değişim
Kulübü, hem Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hem de üniversiteye değişim ve
Erasmus programları kapsamında ya da özel
öğrenci olarak gelen öğrencilerin, İstanbul'a
ve Türkiye'ye uyum sağlamalarına yardımcı
olacak etkinlikler düzenler.Yurtdışına, değişim ve Erasmus programları kapsamında ve
özel öğrenci olarak gidecek olan Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerine gitmeden önce,
yurtdışına gidince ve yurtdışından döndükten sonraki süreçlerde yardımcı olur. Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen değişim ve Erasmus
öğrencileriyle özel öğrencilere yaşadıkları
şehrin ve ülkenin kültürünü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla müze, turistik ve
tarihi mekan gezisi ile şehir içi ve şehir dışı
geziler düzenler. Erasmus öğrencilerinin ve
özel öğrencilerin birbirlerini, kültürlerini ve
Türkiye kültürlerini tanımalarını sağlamak
amacıyla tanışma toplantıları ile düzenli olarak yemek, kokteyl ve partiler düzenler. BÜNİS, ESN Türkiye ve ESN International gibi
uluslararası organizasyonlarla işbirliği içindedir.

Güney I.Erkek Yurdu
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BÜYAP
Yapı Kulübü
0 (212) 359 71 57
buyap@boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi’nin en köklü ve aktif kulüplerinden biri olan BÜYAP 1987 yılında kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği öğrencileri ve
bu alana ilgi duyan tüm Boğaziçilileri bir araya
getirmeyi hedefleyen kulüp, gerçekleştirdiği
organizasyonlarla üyelerini ve katılımcılarını
eğlenceli bir ortamda profesyonel yaşama hazırlamaktadır.

www.buyap.boun.edu.tr
Güney MF İnşaat Müh.

/buyap
/buyap_
/BUYAP_
/channel/UC9u5DSt7ZagBhZJRmhwOiKQ

Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilkin gerçekleştirildiği Design & Construct Çelik Köprü Yarışması (DE&CO) ile dünyanın dört bir yanından
mühendislik ve mimarlık öğrencilerini eşsiz
Boğaziçi atmosferinde buluşturarak keyifli bir
mühendislik deneyimi yaşatmaktadır. Sektörün önde gelen ve başarılı isimlerinin ağırlandığı Civil Career etkinliği bir kariyer günü
olarak üniversite sıralarından profesyonel hayata farklı bakış açıları sunmaktadır. Yurt içi ve
yurt dışı şantiyelerine düzenlenen Teknik Geziler ile sahada birebir gözlem yapma fırsatı
vermektedir. Herkesin eşit koşullarda eğitim
hakkına sahip olması gerektiği düşüncesiyle
yola çıkılan “İlkokulumuz” projesiyle sosyal
sorumluluk bilincini artırmaktadır. BÜYAP, Civil
Meeting İnşaat Mühendisliği Mezunlar buluşmasında ve Uluslararası İnşaat Mühendisliği
öğrencilerinin bir araya geldiği IACES ile ortak düzenlediği etkinliklerde deneyimlerin
paylaşıldığı ve kültürel etkileşimin sağlandığı
ortamlar yaratmaktadır.
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BÜYAK
Yöneylem
Araştırma Kulübü
0 (212) 359 73 09
buyak@boun.edu.tr

BÜYAK, 1982 yılında Endüstri Mühendisliği
öğrencileri tarafından kurulmuş bir kişisel
gelişim ve kariyer kulübüdür. Kaliteli etkinlikleriyle yalnızca Endüstri Mühendisliği öğrencilerini değil, her bölümden öğrenciyi hedeflemekte olan kulüp Türkiye’nin en büyük
öğrenci kulüplerinden biridir.

www.buyak.boun.edu.tr
Güney MF Endüstri Müh.

Boğaziçi Üniversitesi kimliğini üyesi olduğu
öğrenci topluluklarında başarılı bir şekilde
temsil eden BÜYAK, ulusal düzeyde EMT ve
uluslararası düzeyde ESTIEM adına etkinlikler düzenlemekte ve bu topluluklarda aktif
bir şekilde yer almaktadır.
Yöneylem Araştırma Kulübü, 2015 yılı itibariyle yıl içinde ulusal çapta düzenlediği altı
büyük etkinliğin yanı sıra, yıl içinde birçok seminer, workshop, şirket tanıtımı ve vaka yarışmaları düzenledi. Başta Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerine yönelik etkinliklerin yanında,
kulüp üyelerinin de dahil olduğu kulüp içi
eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleriyle
de üyelerin her anlamda kendini geliştirmesine imkan sağlamayı hedeflemektedir.
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