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İDLİB MARMARA OKULU
ZİYARETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Derneğimiz başkanı Adem CEYLAN, Kurullardan
sorumlu başkan yardımcısı Selim KAHRAMAN ile
birlikte Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Marmara
Okulunu ziyaret etti. Okul sorumlusu Hüseyin bey
ile istişarede bulunan heyetimiz okulun ihtiyaçları
noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve destek çıkılması
gerektiğini belirtti.
Suriye’ de büyük bir görevi üstlenen ve İdlib’ in en
fazla öğrenci barındıran okulu olma özelliğini taşıyan, Suriye’de savaşın çok yoğunlaştığı illerden
göç eden Suriyeliler için kurulan çadırkentte yasayan ailelerin çocuklarına hitap ederek çok önemli
ihtiyacı karşılayan Marmara Okulu adından da
anlaşılacağı gibi Marmara Üniversitesi mezunları
tarafından kurulmuş bir okul.
Bulunduğu ortam açısından maddi olarak sıkıntı
yaşayan okulun en büyük açıklarından birisi personel ücretleri. Aylık yaklaşık 17.000-TL yi bulan
eğitmen giderlerinin yanında yapılması planlanan
Sağlık Meslek Yüksek Okulu
ve Darül Şifa inşaatı için
ortalama
65.000-Dolar
gerekli. Bu açıdan MÜMDER ailesi olarak finans
sorunlarını gidermek için
özellikle bağış ve gönüllü
çalışmaları başta olmak
üzere alternatif finans
yöntemleri için çalışmalar
başlatılmıştır.

İDLİB MARMARA OKULU YARDIM
KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
MÜMDER olarak başlattığımız yardım çağrımız
devam ediyor. Sizde İdib’in çocuk kalbine kulak
verin
Bağış yapabileceğiniz banka detayı
Banka Adı: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Hesap Adı: Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği
IBAN No : TR35 0020 5000 0912 8488 6000 01
Önemli: Lütfen yaptığınız bağışlarda açıklama
kısmına İDLİB yazın
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN 134. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
PROGRAMINA KATILIM SAĞLADIK

Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Marmara Üniversitesinin
134.Kuruluş Yıl Dönümü Programı” na
MÜMDER olarak katılım sağladık. Program Marmara Üniversitesi Sultanahmet
rektörlük binasında gerçekleşti. Programda derneğimizin birimlerden sorumlu başkan yardımcısı Selim KAHRAMAN tarafından konuşma yapıldı. Selim
KAHRAMAN, üniversitemizin ve derneğimizin köklü tarihinden bahsetti. Halka
hizmet Hakk’ a hizmettir şiarıyla hareket ettiklerini dile getiren KAHRAMAN
dernek faaliyetlerimiz hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

SPORCULAR BULUŞMASINI İCRA ETTİK
Marmara Üniversitesi Mezun ve
Mensupları Derneği (MÜMDER)
olarak üniversitemizin BESYO
mezunlarına yönelik düzenlenen
“Sporcular Buluşması” kahvaltı
programını icra ettik. Program 21
Ocak 2017 Cumartesi saat 09,30
da dernek merkezimizde gerçekleştirildi. Yönetim kurulu başkanımız Adem CEYLAN, yönetim kurulu üyeleri ve programın hatibi
Hendek eski belediye başkanı,
25.Dönem Sakarya milletvekili Ali
İNCİ bey katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını
yapan Adem CEYLAN “bu tür programların mezunlarımız arasında birlik, beraberlik ve
kardeşlik duygularının pekiştirileceğine”
dair vurgu yaptı. Programın hatibi Ali İNCİ
beyde MÜMDER’in yaptığı bu faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sakarya’da 15 Temmuz darbe gecesinde
verilen mücadelenin nasıl gerçekleştiğini,
halkla birlikte organize olarak ne şekilde
hareket ettiğini ve darbecilerin geri püskürtüldüğünü anlattı. Konuşmaların ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı
çektirildi.
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HABERLER linkinden faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Konferanslardan ziyaretlere,
kampanyalardan kurslara kadar gerçekleştirdiğimiz her tür faaliyetimize ulaşabilirsiniz.
ONLİNE İŞLEMLER linkinden üyelik ve başvuru
formlarımıza ulaşabilir online aidat ödemesi ve
bağış yapabilirsiniz.
KARİYER OFİSİ linkinden siz değerli mensup ve
mezunların ihtiyaç duyduğu iş ve staj imkanları
görmek için ziyaret edebilirsiniz.
GENÇ MUMDER linkinden üniversitemiz öğrencileri için yapılan çalışmaları görebilirsiniz.
AJANDA linkinden yapmayı planladığımız etkinliklerimizi takip edebilir, nerde ne zaman hangi etkinlik var
görebilirsiniz.

WEB SİTEMİZİ GÜNCELLEDİK
Web sitemizi dünyanın en çok kullanılan ve arama motoru dostu wordpess
tabanında güncelledik. Sayfamızı ziyaret edenlerin aradıklarına daha kolay ve
etkili bir şekilde ulaşabilmeleri , faaliyetlerimizi ve etkinliklerimizi daha hızlı
bir şekilde duyurabilmemiz, modern bir görüntü ile ziyaretçilerimizin karşısına
çıkabilmemiz için bu güncelleme çalışmasını gerekli gördük.
Yeni web sitemizde faaliyetlerimizden haberdar olurken interaktif uygulamalar ile bazı hizmetlerden faydalanabileceksiniz.
Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde;

MEDYA linkinden bültenlerimize ulaşabilirsiniz. Hakkımızda çıkan haberlere göz gezdirebilirsiniz.
İLETİŞİM linkinden ise dernek merkezimizin yerini Google haritalar üzerinden görebilir, mail formumuzu doldurarak bizlerle iletişime geçebilir, adres, fax ve telefon
bilgilerimize ulaşabilirsiniz.
Ayrıca adınızı soyadınızı ve e-posta adresinizi ABONE OL
formuna girerek bizden daha fazla haberdar olabilirsiniz.

MÜMDER linkinden kurumsal kimliğimiz ile ilgili bölümlere ulaşabilirsiniz.
Hakkımızda merak ettiğiniz her şeyi bu kısımda bulabilirsiniz.

SEBAHATTİN ZAİM KÜRSÜSÜ İKTİSATÇILAR BULUŞMASINI İCRA ETTİK
Ocak ayı Sebahattin Zaim Kürsüsü “İktisatçılar Buluşması” nın konuğu İsmail KARABULUT beydi.
Kahvaltılı olarak gerçekleşen programda İsmail Bey gençlerimizin maddi ve manevi gelişimi, bu
gençlerimizin gelişiminde onlara rehberlik edilmesinde akla ve inancımıza uygun yöntemler konuşuldu. Hami noktasında olan kişilerin uhdesinde gençlerin önümüzdeki yıllarda söz sahibi durumuna geldiklerinde ülkelerine kaliteli katkıda bulunmaları için yapılması gereken çalışmalardan bahsetti.

DERNEĞİMİZİN LOGOSU YENİLENDİ
“Derneğimizin ihtiyaçları doğrultusunda başlattığımız
logo çalışmasını sonuçlandırdık. “
Anlam yüklü yeni logomuzun temelinde 8 köşeli yıldız, dini
kaynaklarda rivayet edildiği üzere İslamiyet’ in dayandığı 8
ilkeyi sembolize etmektedir. Marmara Üniversitesinin logosunu
çevreleyen iç içe iki kareden oluşan sarmal, birlik ve beraberliğimizi ifade etmektedir. Logomuzdaki 8 köşeli yıldızın her bir
köşesi misyonumuzda ve vizyonumuzda yer alan; düşünen,
doğru karar veren, sorumlu, edilgen değil etken, nesne durumunda değil özne durumunda olan, herhangi birisi olmayan,
istikamete yönelen, dünya standartları üzerinde öğrenci yetiştirmeyi hedefleyen insan profilini temsil etmektedir.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği Adres: Kalanderhane Mah. Cemal Yener Tosyalı Cd. No:62 Süleymaniye/Fatih/İSTANBUL Telefon: (0212) 621 08 36 Fax: (0212) 621 15 43 E-posta: bilgi@mumder.org.tr

