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İki haftalık aralıklarla sürdürdüğümüz Paylaș ki 
Kardeș Olasın konferans serimizin 316-320’inci 
programları Ekim ve Kasım aylarında 
gerçekleștirildi. Bu kapsamda Doç.Dr. Mehmet 
Murat Karakaya, Dr.Abdullah Mazloomyar ve Öğr. 
üyesi Șuayip Seven farklı konularda 
öğrencilerimize bilgi ve tecrübe aktarımında 
bulundu.bulundu.

Paylaş ki Kardeş 
Olasın Konferansları

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) üyesi 
olan Kahramanmaraș derneğimiz Yedi Kıta Uluslararası 
Öğrenci Derneği yönetim kurulu üyeleri, derneğimize nezaket 
ziyaretinde bulundular. Dernek çalıșmalarının hakkında 
istișare edilerek karșılıklı fikir alıș verișinde bulunuldu. 

Yedi Kıta Derneği Yönetiminden 
Asma Köprü ziyareti

2019 yılı ocak ayında kurulmuș olan FİRMA AKADEMİ (Fırsat 
İșbirliği Rekabet Marifet Akademi) eğitimleri devam ediyor. 
Salgın sürecinde bünyemizde yatılı kalan öğrenciler arasından 
seçilen katılımcılara, içe dönük olarak “Yatırımcı Bulma ve 
Pazar Analizi Eğitimi” gerçekleștiriliyor.

8 hafta süren eğitim programında toplam 12 öğrencimize;
alanında uzman kișiler tarafından ürün maliyeti hesaplama,  
helâl ticaret, e-ticaret, melek yatırımcı bulma, iș fikri ve firma 
kurma süreçleri, ișletmenin finansmanı, ürün ve pazar analizi 
alanlarında eğitimler verildi.

Firma Akademi eğitimlerimiz devam ediyor...
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Kurulduğu gün itibariyle, yaklașık 11 yıldır cumartesi 
günleri sabah namazı sonrası devam eden  yönetim 
kurulu toplantılarımızda, misafir öğrenciler için yapılan  
çalıșmalarda önemli kararlar alındı.
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Yavuz Özer ile 
“Diksiyon Dersleri”
Eğitmen Yavuz Özer ile “Diksiyon Dersleri”  
uluslararası öğrencilere özel, Beden Dili, Doğru 
Nefes, Heyecanı Yenme, Vurgu ve Tonlama ders 
bașlıkları ile her cuma Asma Köprü Konferans 
Salonunda yapılan eğitimler bașarı ile 
tamamlandı.

Aparta yoğun talep
Son dönemlerde ortaya çıkan misafir öğrenci yurt 
ve barınma sorunlarına merkezi bir yerde çözüm 
üreten Asma Köprü Derneğimize ait olan ve  
tamamen misafir öğrencilere yönelik dizayn 
edilmiș apart binası yoğun talep görmeye devam 
ediyor. 

Misafir öğrencilere bireysel ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla  
olușturulan karz-ı hasen fonu ile uçak bileti, harç ödemesi, borç kapatması, 
ailesine destek olmak, kurs ücreti gibi bir çok kalemde verdilen destekler devam 
ediyor. Dönem dönem maddi yardım talepleri yanında borç nakit para talepleri de 
derneğimize ulașan öğrencilerimizin bu talepleri, Asma Köprü eğitim 
komisyonumuz tarafından değerlendirilmekte ve imkanlar ölçüsünde 
olușturulan fondan borç olarak geri dönüș yapılmaktadır. 

Öğrenci İhtiyaçları Karzı Hasen Fonundan
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