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PMK - Girişimcilik
ve Start-up Evreni
2017-2018 Yılı Bahar dönemi ilk PMK
dersini Girişimcilik ve Start-up Evreni
başlığıyla gerçekleştirdik.
Üniversitede girişimciliğe merak salan
ve sonrasında Eksim Holding’deki
profesyonel kariyerini hayalleri için
terk ederek, depocum.net ile
ülkemizde e-ticaretin henüz
emekleme aşamasında olduğu
zamanlarda sektöre hızlı bir giriş yapan Lokman Ökten’i ağırladık. Hızlı büyüme trendi ile
pratikev.com’u satın alan ve girişim dünyasında edindiği tecrübeleri, Etohum’da yönetici olarak
startuplara …
Devamını oku.

FMK'da İkinci
Dönem Fintech ile
Başladı
15 Şubat 2018 tarihinde FMK
ikinci dönemin ilk dersini Fintech ile
açtı. Şerafettin ÖZSOY'un konu
olduğu seminerde Fintech'in ne
olduğu, dünyadaki örnekleri konuşuldu. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği seminerde Türkiye'deki
bankaların Fintech start-up'ları ile nasıl ortak platformlarda çalıştıkları anlatıldı.
Devamını oku.

Cennet Miras
Hamilik Okulu, 2.Kademe öğrencileri Emirhan Güney ve Feyzullah Önder'in Keşif ve İlham Kulübü
grup video uygulamasıdır; Kadim Osmanlı İmparatorluğu medeniyetiyle 7 iklim 3 kıtaya hayat
sunan anlayışının doğduğu, mimarisinin inşa edildiği Evliya Çelebi’nin deyimiyle ‘’Ruhaniyetli Şehir
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Bursa’’ da Osmanlı İmparatorluğunun bizlere bıraktığı medeniyete rastlıyoruz. Medeniyet
insanların bir arada yaşadıkları şehirleri ve o şehirleri de anlamlı kılan yapılarını da ifade eden
geniş bir …
Devamını oku.

Vefa Halkası
Kahvaltıda Buluştu
Vefa halkasındaki ailelerimiz ve
mezunlarımız vakıf merkezimizdeki
kahvaltıda bir araya geldi. Her yıl
yılsonunda yapılan şenliğimizde
topluca bir araya gelen ailelerimiz, bir
de kış kahvaltısı ile bundan sonraki
yıllar için topluca buluşmalarımızın
sayısını ikiye çıkarmış oldu.
Devamını oku.

FMK'da Yatırımcı
İlişkileri Ele Alındı
1 Mart 2018 tarihinde FMK'da
Yatırımcı İlişkileri bölümünün amacı
ve şirket değerine katkısı konuşuldu.
Albaraka Türk Yatırımcı İlişkileri
Yöneticisi İbrahim ÖZ'ün konuk
olduğu seminerde, yatırımcı ilişkileri
fonksiyonunun neler olduğu ve
süreçleri ele alındı.
Devamını oku.

İYK - Yetkinlik Bazlı Mülakatlar Tamamlandı
İnsan ve Yönetim Komisyonu'nda Şubat ayında, öğrencilere yönelik planlanan 'Yetkinlik Bazlı
Mülakatlar' tamamlandı. 6 farklı şirkete yönlendirilen öğrenciler bu şirketler tarafından gerçek bir
işe alım simülasyonuna alındılar. Ardından öğrencilerimizin kendilerine yönelik duygu ve
düşünceleri ile kişilik envanterleri ile yetkinlik bazlı mülakatları sonucunda oluşan raporları da
içeren sunumlar yaptılar. Bu sunumlarda öğrencilerimiz, paylaşımları diğer öğrenci arkadaşlarıyla
yaparak, kendilerini ve birbirlerini daha …
Devamını oku.
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Şefkat Halkası
Söyleşileri
— Merhaba Muhammed, bize
kendinden bahseder misin? — Adım
Muhammed Salih BAH. Sierra
Leone’den geldim. Türkiye’ye Diyanet
Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin
aracılıyla geldim. Bu benim
Türkiye’deki üçüncü senem.
11.sınıftayım. — Sierra Leone
hakkında ne söylemek istersin bize?
—Sierra Leone’den bahsedecek olursam ilk önce Afrika’nın batısında bulunan bir ülke. Ülkemiz
yeşili bol olan turistik bir ülke. Nüfusun yaklaşık %65-70’i Müslüman. …
Devamını oku.

PMK - Satış Yönetimi
27 Şubat 2018 Tarihinde PMK Rehberlerimizden Furkan Arundaş - 3Dörtgen İşgeliştirme
Yöneticisi satış yönetimi dersini sundu. Baştan sona bir satış nasıl yürütülür adım adım süreçleri
incelenirken, satış yapmanın etiği ve ahlakından da bahsedildi. Dersin sonunda tüm sınıfın katılımı
ile bir bardağın farklı fonkisyon ve özellikleri ön plana çıkartılarak rehberlere satılmasına ilişkin bir
kısa uygulama yaptık.
Devamını oku.

FMK'da Finans
Alanında Kariyer
Olanakları
Konuşuldu
22 Şubat 2018 tarihinde Kuveyt Türk
Grup Müdürü Semih SEL, FMK'nın
konuğu oldu. Sayın SEL, finans
sektöründeki deneyimlerini ve kariyer
olanaklarını katılımcılar ile paylaştı.
Katılımcıların ilgiyle takip ettiği
seminerde Sayın SEL, öğrencilere kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine yönelik tavsiyelerde
bulundu.
Devamını oku.
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Selam Halkası
Kahvaltıda Buluştu
Şubat ayında kardeşlerimizle vakıf
merkezimizde buluştuk, sade bir
kahvaltı planımız kardeşlerimizle
biraz daha özverili bir kahvaltıya
dönüştü ve başlangıçta çok güzel bir
kahvaltı yaptık. Sonrasında da
kardeşlerimizle birlikte halkamızın
yeni üyeleri (Hatice ve Habibe)
önderliğinde kendi ajandanı yap
başlığı altında bir uygulama yaptık ve uygulama esnasında ajandanın kullanımı ve yazmanın
öneminden bahsettik. Akabinde kardeşlerimiz ve rehberlerimiz ile birlikte …
Devamını oku.

Tebessüm Halkası Ziyaretleri
Tebessüm halkası olarak kardeşleşmeye bu ay da özen gösterdik. Hamilik Okulu Yönetim Kurulu
Başkanımız Barbaros Abi ve Adil Abi ile sorumlu olduğumuz öğrenci kardeşlerimizin evlerini
ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduk. Okul derslerinden ve yarıyıl tatillerinin nasıl geçtiğinden
bahsettik. Gelecekte hangi meslekte çalışmak istediklerini öğrendik ve kardeşlerimizi bu meslek
gruplarındaki abileriyle/ablalarıyla tanıştırmaya karar verdik. Böylelikle merak ettikleri soruları
sorabilecek ve …
Devamını oku.

HBK - İş Hayatına
Hazırlık
Hamiyan-ı Bacı
Komisyonu, İş Hayatına Hazırlık
programına başladı. Bu
dönemimizde, kadınların iş hayatında
karşılaşabilecekleri vakalar, bunların
nedenleri ve çözüm yöntemleri
hakkında bilgi vermek ve tecrübe
aktarımı sağlamak amacı ile çeşitli
sektörlerden gelen kadın çalışanlar
konuşmalar yapacak. Üç hafta sürecek programın ilki “Çalışan Kadın Konuşmaları” konu
başlığı ile 23 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi. Türk Telekom Performans
Yönetimi’nden Seniye Akbaş, Albaraka Türk Katılım Bankası Süreç Yönetimi’nden Damla Kesmez
ve Kuveyt Türk …
Devamını oku.
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Şefkat Halkası Söyleşileri
— Merhaba Osama, kendini tanıtır mısın bize? — İsmim Osama Kamil. Etiyopyalıyım. Yani
Habeşistan. 3 yıldır Türkiye’deyim. Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 11. Sınıf
öğrencisiyim. — İlgilendiğin herhangi bir spor veya sanat dalı var mı? — Tekvando ile
ilgileniyorum. Tekvandoda kırmızı-siyah kuşağım. — Üniversitede hangi bölümü okumak
istiyorsun? — Siyaset okumak istiyorum. İlk istediğim yer İstanbul ama İstanbul olmasa …
Devamını oku.

Öğrenci Servisi Hakkında
Hamilik Okulu öğrencilerinin dikkatine, Vakıf merkezimize rahat ve güvenli ulaşımınızı sağlamak
için 12.02.2018 Pazartesi gününden itibaren Trump Towers önünden 34 NA 5638 plakalı araç
hizmet verecektir. İyi yolculuklar dileriz. Vakıf Merkezi Gidiş Yönü 1.Sefer 2.Sefer 3.Sefer
Pazartesi 18:30 18:40 18:55 Salı 19:10 19:25 - Çarşamba 18:40 18:55 - Perşembe 19:20 - Trump Towers Gidiş Yönü 1.Sefer Pazartesi Ders bitişinde …
Devamını oku.

http://blog.hamilikokulu.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=25&wysijap=subscriptions

5/5

