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Yönetim Kurulumuzun 1443 
/ 2022 yılına ilișkin istișare 
ve planlamalarını yaptığı 
kampımız 11-12 Eylül’de 
Kızılcahamam  Çamkoru’da 
gerçekleștirildi. 

2021/2022 Eğitim Yılı 
Planlama Kampı

HİCRİ TAKVİMİ1443UDEF Başkanından derneğimize 
ziyaret

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği olarak 
gerçekleștirdiğimiz faaliyetlerin aylık özeti șeklinde 
hazırladığımız bültenimizi, öğrencilerimiz, bağıșçılarımız ve 
okuyucularımıza (gönüllülerimize) sunmanın heyecanını 
yașıyoruz.

Aylık faaliyet bülteni “Asma Köprü POST” yayında...

Asma Köprü
Öğrenci Derneği’nin
Aylık Yayınıdır Ahlâk, sevgi ve Maneviyat Köprüsü

Eylül, 2021
Muharrem/Safer 1443

Asma Köprü Post



Hidayetine 
vesile olduk
Bu vesileyle haberini 
aldığımız “bir kardeși- 
mizin hidayete erdiği” 
müjdesini sizlerle de 
paylașmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 

Mali’ye ise 12 koli 200 kg ağırlığında
380 kitap ulaştırıldı.

Benin’e 64 koli 1.000 kg ağırlığında
1.748 kitap, 1.610 kartela 1 kamera, 1 tripod,
1 mikrofon ve 65 kilogram ağırlığında
giyim eşyası gönderildi.

Özellikle İslam’ı yeni kabul 
etmiș olanlara ve ilahiyat 
öğrencilerine dağıtılmak 
üzere Benin Cumhuriyeti 
vatandașı Türkiye mezunu 
Attikou Amadou aracılığıyla 
bölgeye ulaștırmaya devam 
ediediyoruz. 

Edeple ve hayırla gelen hiç kimseyi geri çevirme” düsturunu 
imkanları ölçüsünde sürdürmeye çalıșan derneğimizce, Batı 
Afrika ülkesi Benin’den gelerek, Türkiye’de eğitimini 
tamamladıktan sonra ülkesine dönen öğrenci kardeșlerimizin 
talebi üzerine bir çalıșma yapılmıștır. Geçtiğimiz aralık ve ocak 
aylarında, Türk Hava Yolları ve Diyanet İșleri Bașkanlığı ile 
yapılan iș birliği çerçevesinde temin edilen 2 bin 300 adet 
FransıFransızca mealli Kur’an-ı Kerim ve İslami eser, ülkenin çeșitli 
bölgelerinde ikamet eden Müslüman kardeșlerimize 
ulaștırılmıștır.
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Asma Köprü Yeryüzü Faaliyetleri

Asma Köprü Post
Eylül, 2021 Muharrem/Safer 1443Ahlâk, sevgi ve Maneviyat Köprüsü

2

sa
yf
a2.



İki haftalık aralıklarla sürdürdüğümüz Paylaș ki Kardeș Olasın 
konferans serimizin 312-315’inci programları Ağustos ve Eylül 
aylarında gerçekleștirildi. Bu kapsamda Dr. Fatih Serenli, 
Araș.Gör. Burak Çıkıryel, Fredinant Hasmuça farklı konularda 
öğrencilerimize bilgi ve tecrübe aktarımında bulundu. 

Paylaş ki Kardeş Olasın 
Konferansları

Öğrencilerimizin zindeliği ve sağlığı bizim için önemli. Bu 
nedenle kendilerini özel bir spor ve hocayla hareketli tutuyoruz. 
WingChu derslerimiz haftada 3 gün spor salonumuzda. 

Spor dersleri Sifu eşliğinde yapılıyor

Sünnetullah
Dersleri
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