
UMUT IŞIĞI 
TOPLULUĞU





2016-2017

Türkiye'de Uluslararası İlişkilerci
Olmak Seminerimiz kapsamında TUİÇ 
kurucusu Burak Yalım'ı mezun olduğu 
okulumuza davet edip 
tecrübelerinden yararlandık.

30 MAYIS 2016



• 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü 
dolayısıyla ilk olarak okul 
bahçesinde kuşlar için yem rulosu 
hazırladık. Sonra Biga'daki belli 
noktalara sokak hayvanları için 
mama koyduk.





1 Kitap 1 Umut 
projemizde son 
haftaya geldik. 
Destek olmak için 
sayfamıza mesaj 
atmanız yeterli. 
Haydi "tozlu 
raflardan okuyan 
ellere" 😇





29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun! Biz 

Pakt Plus Avm'deyiz, herkesi 
bekleriz 😇





2 Nisan Dünya Otizm Günü 💙
Otizm eksiklik, hastalık, engel değil 
bir farklılıktır. Otizmin farkındayız, 
her daim onların yanındayız. 
Farklılıklarımızı sevelim.💞





HABERLERE 
ÇIKTIK!!!!!!







2017-2018



1 Kitap 1 Umut" projemize bu 
dönem de devam ediyoruz. 
Sene başında desteklerinizi 
bekliyoruz. Bize sosyal medya 
hesaplarımızdan ve afişteki 
irtibat numaralarımızdan 
ulaşabilirsiniz.



"4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü" kapsamında ağaç 
dallarına kuş yemleri bırakıp 
dönemin ilk etkinliğini 
gerçekleştirmiş olduk ⬆



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 
Haftası kapsamında farkındalık 
oluşturmak için fakültemizde 
maskelerle dolaştık.

Unutmayalım lösemili çocuklar 
havadan mikrop almamak ve 
korunmak için maske takarlar. 
Lösemi bulaşıcı değildir!

KANSERİ YENEBİLİRİZ



Atatürk'ü Anma Haftası 
kapsamında Atatürk Hatıra 
Ormanına bizde 
fidanlarımızı diktik.Böyle
anlamlı bir etkinlik 
gerçekleştirdikleri ve bizleri 
de davet ettikleri 
için @bigabld @comu_bak
ot @bigagenctema @gencl
ikmeclisibiga çok teşekkür 
ederiz.

https://z-p15.www.instagram.com/bigabld/
https://z-p15.www.instagram.com/comu_bakot/
https://z-p15.www.instagram.com/bigagenctema/
https://z-p15.www.instagram.com/genclikmeclisibiga/


OMÜ Biga İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Biga 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
ve Biga Meslek Yüksek Okulu 
öğrenci toplulukları olarak 
birlik beraberlik ruhuyla 
gerçekleştirdiğimiz "Onlar 
Bize Emanet" projesinin ilk 
aşaması olarak bugün Biga'da 
sokak hayvanlarının 
yoğunlukta olduğu bölgelere 
kedi ve köpek mama 
ünitelerinin montajını 
tamamlamış bulunmaktayız. 
Projeye destek veren herkese 
yürekten teşekkür ederiz 
👏🏽👏🏽 #OnlarBizeEmanet #Ç
OMÜ #BİİBF #BUBF #BMYO
203h

https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/onlarbizeemanet/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/%C3%A7om%C3%BC/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/bi%CC%87i%CC%87bf/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/bubf/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/bmyo/


"Gülen Yüzler Boyalı 
Eller" projemiz 
kapsamında bugün 
Osmangazi İlkokulu'nun 
kütüphanesini ve 
koridorunu 
renklendirdik, her 
zaman ki gibi keyifli bir 
etkinlik geçirdik, 
miniklerimizin baktıkça 
gülümsemesi 
dileğiyle.Umutlu kalın 
💚🌸





2019-
2020

• 'GÜLÜMSETMEK İÇİN ÇIKTIK BİZ BU YOLA' SLOGANIYLA 
DOĞAN, UMUDUMUZA IŞIK TUTAN TOPLULUĞUMUZ 
NESİLDEN NESİLE AKTARILARAK YENİLENEN KADROSUYLA 
GEÇMİŞTEN EDİNİLEN TECRÜBELERLE GELECEĞE EMİN 
ADIMLAR ATMAYA, UMUT SAÇMAYA DEVAM EDİYOR.

• BAŞKAN: SİMAY İLTER

• BAŞKAN YARDIMCILARI: KADİR HANAY, BATUHAN KİŞİOĞLU

• MALİ İŞLER: HALİME ŞEYDA BEYDİLLİ

• SOSYAL MEDYA: MEHTAP ATAŞ, UĞUR ERDOĞAN

• ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME: FATOŞ AKTAŞ

• ÜYE VE ÖRGÜTLENME: KAAN AKSUOĞLU



Benim günüm, SENİN GÜNÜN, 
bizim günümüz 💚

Yüz boyaması, müzikler, 
palyaçolar ve balonlar 
eşliğinde oyunlar-danslar, 
şişme parkta geçirilen 
eğlenceli zamanlar, 
miniklerimize yönelttiğimiz 
çeşitli sorular ve aldığımız 
efsane cevaplarla Senin Günün 
etkinliğini çok güzel bir şekilde 
tamamladık. 👏

Minik arkadaşlarımıza, onların 
ailelerine ve umut 
oyuncularına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 🤗







Bizler bugün Kemer Uzundere'de 
piknikteydik 🌼Piknik bir etkinlik 
ama asıl etkinlik... Her yıl yaptığımız 
kuşlar için kuş yemi ruloları, işte bu 
bizim bu haftaki etkinliğimiz. 👐





• "Dünyayı verelim çocuklara hiç 
değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim 
oynasınlar" demiş Nazım Hikmet.

• Bizler de 
bugün @osmanlikoskupartievi ev 
sahipliğinde miniklerimizle palyaço 
ve müzikler eşliğinde oyunlar 
oynayarak, oyun alanlarında güzel 
vakitler geçirerek, yüz boyaması 
yaparak onlara güzel bir pazar 
günü armağan ettik. En az bizler de 
çocuklar gibi şendik. 🎉

https://z-p15.www.instagram.com/osmanlikoskupartievi/




10 Aralık 2016 tarihinde 
Beşiktaş'taki hain terör 
saldırısı sonucu şehit düşen 
Murat Yılmaz anısına Muş 
ilinin Yaygın ilçesine bağlı 
Karabey köyü ilkokula 
uaunialparslan öncülüğünde 
kurulan kütüphaneye bizler 
de Umut Işığı Topluluğu 
olarak 1 Kitap 1 Umut 
projemiz kapsamında destek 
verdik.
#çomü #çanakale #biga #1kit
ap1umut

https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/%C3%A7om%C3%BC/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/%C3%A7anakale/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/biga/
https://z-p15.www.instagram.com/explore/tags/1kitap1umut/


2016 yılında Gülen Yüzler 
Boyalı Eller projemiz 
kapsamında okul binasını 
boyattığımız Sinekçi 
İlkokuluna bu yıl da 1 Kitap 1 
Umut projemiz için gittik.

Miniklerimize, topladığımız 
hikaye kitaplarını hediye ettik 
ve kitapların bir kısmını 
kütüphanelerine bağışladık. 
📚

Eğlencemizi de ihmal 
etmedik. Palyaço ve müzikler 
eşliğinde oyunlar oynadık, 
yüz boyaması yaptık.
Bu soğuk havada içimizi ısıtan 
ve bizleri çok güzel ağırlayan 
Sinekçi İlkokulu idaresine, 
öğretmenlerine ve 
öğrencilerine çok teşekkür 
ediyoruz.






