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Açılış Programımız

Our Opening Ceremony

2015-2016 eğitim dönemi açılış programımızı gerçekleştirdik.

We held 2015-2016 academic year opening
ceremony.

Sefire-i Alem Uluslararası Örneği Derneği
2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemine hızlı
bir giriş yaptı. Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Açılış törenine STK
Temsilcilerinden akademisyenlere, gönüllülerden öğrencilere geniş bir katılım
sağlandı. Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güler Ömerustaoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan program, İHH Başkanı Bülent Yıldırım ve UDEF
Başkanı Mehmet Ali Bolat’ın konuşmaları
ile devam etti. Öğrencilerimizin şiirleri,
konuşmaları ve sinevizyonlar ile renkli
görüntülere sahne olan programımız yine
öğrencilerimizin hazırladığı yerel tatların
da sunulduğu kokteyl ile sona erdi.

Sefire-I Alem International Student Association had a flying start into the academic year of 2015-2016. In the opening
ceremony held at Ali Emiri Cultural Center, there was a wide organization with
the attendance of NGO representatives,
academicians, volunteers and students.
Ceremony which started with the opening
speech of Güler Ömerustaoğlu, President
of the association, continued with the
speeches of Bülent Yıldırım, President of
IHH, Mehmet Ali Bolat, President of UDEF
(Federation of International Student Asociations). Ceremony which was the stage
for diverse scenes such as our students’
poetries, speeches and cinevisions also
ended with cocktail which our students
offer local tastes.

Açılış konuşmasında öğrencilerimize ve
sivil toplum kuruluşlarına seslenen Güler Ömerustaoğlu dünyadaki uluslararası
öğrenci dolaşımına, Türkiye’deki öğrenci
artışına ve Sefire-i Alem’in misyonuna
dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:
“Günümüz dünyasında 5 milyona yakın
uluslararası öğrenci dolaşımı gerçekleşmektedir. Doğal olarak ülkemize de ciddi
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Güler Ömerustaoğlu who addressed our
students and the NGOS in preamble,
pointed out international student movement of the world, increasing number
of students in Turkey and the mission of
Sefire-I Alem and continued her words
as follows: “In today’s world, there are
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bir öğrenci akışı olmaktadır. Bu öğrenci
akışından en çok payını alan şehir ise İstanbul’dur. Sefire-i Alem Derneği, UDEF
çatısı altında İstanbul’a gelen misafir kız
öğrencilere, eğitimleri boyunca yardımcı
olmaya çalışan bir dernektir. Dil eğitimleri, okul kayıtları, ikamet işlemlerinin
halledilmesi, şehri tanımaları, kendilerine güvenli bir sosyal çevre edinmeleri
gibi konularda gönüllülerimizle birlikte
mesaiye bağlı kalmadan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz bu saydığımız
ihtiyaçların karşılanması dışında, onlara
çayı ve kahvesiyle her daim kapısını açan
ve gerçekten misafir gibi karşılayan sıcak
ve muhabbetli bir ortam da sunar. Bu samimi ortamla muhatap olan arkadaşlarımızın çoğu da, bir süre sonra yeni gelenlere ev sahibi duygusuyla yaklaşır. Burada
şunu açıklamakta yarar var, derneğimiz
öğrenci akışına aracı olan değil, gelmiş
olan öğrencilere hizmet vermeye çalışan
bir dernektir.

almost 5 million international students
moving. As a natural result there is a huge
flow of students to our country. The city in
which has the biggest share of this flow
is Istanbul. Sefire-I Alem is an association which tries to help female students
during their education life under the roof
of UDEF. We try to help them in their language training, school enrollments, having
residence permits, city tours and a safe
social environment with our volunteers as
notwithstanding to working hours. Our association, in addition to these services for
their needs, also offers a warm and lovely
atmosphere always opening its doors with
its tea and coffee and welcomes them
like real quests. Our friends who deal with
such sincere atmosphere, also approaches
to new comers with the same sense of
house owners. It is worth to tell that our
association is not a mediator for students
flow but tries to serve for students who
already come to Turkey.

Coğrafyaların kaderi vardır; bizim coğrafyamız medeniyetin beşiği olarak tarih
boyunca her zaman misafir ağırlamıştır.
Derneğimiz de, coğrafyamız ve medeniyetimizin bu mirasının şuurunda olarak
Türkiye’ye gelen öğrencilere yabancı gözüyle değil, misafir gözüyle bakmaktadır.
Kulluğumuzun gereği olan, insana insan
olduğu için bakma anlayışı düsturundan
hareketle bu görevi icra etmeye çalışıyoruz.

Geographies have destinies; our geography always welcome quest as being the
cradle of civilizations since history. Our
association as aware of the heritage of
our geography and civilization considers
students who come to Turkey as quests
rather than foreigners. We are trying to
function as the opinion of giving value towards a person due to being human which
is the responsibility of our servitude.

Dernek olarak hedefimiz, temelde medeniyetimizi şekillendiren, dinimizin öğretisi olan selamı yeryüzüne yaymaktır.
Selam; barıştır, huzurdur, fesat ve kaosun
ortadan kaldırılmasıdır. Bizim anlayışımız,
kaostan düzen çıkarmaz. Merkeze kendi
üstünlük anlayışını koyup ‘’diğer toplumlar ve medeniyetler benim gerimde, üstün
ırk ve üstün medeniyet benim’’ iddiasıyla
ortaya çıkan bir anlayışı benimsememiz
mümkün değildir. Bu üstenci bakış, merhametsiz siyaset, merhametsiz diplomasi ve merhametsiz ekonomik sistemle beraber kendine uygun sınıfsal sosyal yapıyı
oluşturur. İşte bu durum en temel insani
haklar olan yaşama hakkı, temiz su kullanma hakkı, eğitim hakkı, ibadet hakkı

As association, our mission is to spread
salute (Salaam) to earth which forms the
basis of our civilization and is the discipline of our religion. Salaam is peace, tranquility, disappearance of malice and chaos.
Our understanding is organization does
not come out of chaos. It is not possible
for us to adopt the perspective of “other
societies and civilizations are behind me,
I’m the master race and civilization” by
putting yourself into the center. This ethnocentrism generates social class system
of itself with unmerciful politics, merciless diplomacy and inhuman economic
system. This situation forms intolerance
to many rights such as right to life, using
clean water, education, worship and move
freely which are the basics. In this con-

"
5
.
"

"

.

.
."
"
.
.
.
.
.

"
5
.
"

"

6

.
ve serbest dolaşım hakkı gibi daha birçok
hakka karşı tahammülsüzlüğü ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bugün yaşadığımız
tecrübeler, önceki yüzyılda ortaya atılan
bütün fikirlerin ve iddialı büyük anlatıların, sınandığını ve temelde çöktüğünü
gösteriyor. İnsan hakları konusunda en
ileri seviyeyi ifade ettiği varsayılan kavramlar, pratikte sadece çıktığı coğrafya
ile sınırlı kalmış, “ötekiler” için hak görülmemiştir. Ötekilerin hataları üzerinden
kurdukları kutsallıklarını vurgulayan bu
anlayış, kendi anlatılarına ters düşen siyasi, ekonomik ve toplumsal tutumlarını
görünmez kılmayı başararak, en insancıl
kararlar alan merciler olarak kendilerini
dünyaya pazarlamaktadırlar”
Öğrencilere selamlama konuşması yapan
İHH yönetim kurulu başkanı Bülent Yıldırım İHH’nın kuruluş aşamasından ve gerekliliğinden bahsettikten sonra konuş-

text, our experience of today shows that
all ideas and ambitious grand narratives
which were uttered in previous century
have been tested and collapsed on basis.
Terms which are assumed to express the
highest level in human rights are in practice
limited in the geography where they came
out and are not considered as right for “others”. This understanding which emphasize
their sanctity and they established out
of the mistakes of others commercialize
themselves to the world as decision makers
of humanistic rights by succeeding to make
invisible of their political, economic and
social attitudes which are in contradiction
with their narratives. “
IHH president of administrative board
Bülent Yıldırım who gave the greeting
speech to students and talked about the
stages and occasions of the establishment
of IHH continued his speech as follows: “We
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masına şöyle devam etti: “ Bosna Hersek
savaşı sırasında acı ve ıstırabı dindirmek
yaralara merhem olmak için yola koyulan
bir avuç genç ile İHH’nın temelini attık ve
şuan 149 ülkede yardım faaliyetleri yapıyoruz. Misafir öğrenci çalışması yapan
dernekler de Türkiye’ye okumaya gelen
gençlere rehberlik etmek, yol göstermek,
yalnızlıklarını gidermek için yola çıkan
gençlerin eseridir. Sizler öğrenci olarak
çalışmak ve başarmak zorundasınız. Her
birinizin ülkesine karşı sorumluluğu var.
Bir yetimin başını okşamak, yalnızlıklarını
dindirmek de ülkelerinizde sizlerin görevi
olacaktır.
UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Ali Bolat konuşmasında “Birincil hedefiniz okulunuzu bitirmek, ülkenizin kalkınmasında etken rol oynamak ve çevrenize
yardım etmek olmalıdır. Bizler sizlerden
iyilikten ve iyi bir insan olmanızdan başka
bir şey istemiyoruz. Büyük düşünün ülkeniz için iyi şeyler yapmayı amaç edinin.”
şeklindeki tavsiyelerini paylaştı.
Programımız, derneğimizin 8. Yılına özel
hazırladığı hediye çekilişi ile son buldu.

laid the foundation of IHH during Bosnia
and Herzegovina war with a group of young
people who started to journey with the aim
of obtunding the pain and sorrow and salving and today we have humanitarian aid
activities in 149 countries. Also associations
which make activities for quest students
are also the achievement of young people
who started their journey with the aim of
being a guide to students who come to
Turkey for education and share their loneliness. You as students have to study and
succeed. Each of you has the responsibility
towards your country and also caressing an
orphan’s head and share their loneliness
will be your responsibility in your countries.”
UDEF president of administrative board
Mehmet Ali Bolat shared his advices as
follows: “Your first aim should be graduate
from you schools, have effective roles in development of your countries and help your
environment. We do not ask you anything
but goodness and you become good people. Think big and aim to do good things for
your countries.”
Our ceremony ended with the gift draw
specially prepared for the 8th year of our
association.
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ALES Seminerlerimiz
için Başvurular Başladı
Lisans eğitimlerini tamamlayıp yüksek
lisans eğitimine devam etmek isteyen
misafir öğrenciler de Akademik Personel
ve Lisansüstü Sınavına (ALES) girmek
zorundadır. Öğrencilerimizin lisansüstü
eğitimlerine devam edebilmeleri için derneğimiz bünyesinde ALES eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Bu yıl da her yıl
olduğu gibi eğitimler için gelen başvurular
alınmaya başlanmış ve talepleri doğrultusunda açılacak sınıf için kayıt istemi oluşturulmuştur. Seminerler kapsamında alanında uzman eğitimciler tarafından ALES
Matematik, ALES Türkçe ve ALES Mantık
Seminerleri verilmesi planlanmaktadır.

Application Has Started for
ALES Seminars
Foreign students who completed their
Bachelor’s degree and continue with Master’s also have to take Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance
Exam (ALES). We organize ALES education seminars within our association for
our students to continue their postgraduate education. As every year, application
has been started to be accepted for the
education and registration options has
been formed for the classes to be opened
according to demands for this year. Within
the scope of seminars, ALES Math, ALES
Turkish and ALES Logic seminars are
planned to be given by specialist educators in their fields.

ﺑﺪﺃأﺕت ﻣﺮﺍاﺟﻌﺎﺕت ﺇإﻣﺘﺤﺎﻥن ﺍاﻟﻘﺒﻮﻝل ﻟﻠﺪﺭرﺍاﺳﺎﺕت
ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻤﻴﯿﻴﯿﻦ
"ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ "ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
.ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﯿﻦ ﺍاﻟﺮﺍاﻏﺒﻴﯿﻦ ﻓﻲ
ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ ﺩدﺧﻮﻝل ﺇإﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺒﻮﻝل
.ﻟﻠﺪﺭرﺍاﺳﺎﺕت ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻤﻴﯿﻴﯿﻦ
ﻭوﻛﺎﻟﻌﺎﺩدﺓة ﻓﻘﺪ ﺗ ّﻢ ﻭوﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝل
ﻭوﺗﻘﻮﻡم ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﯿﻢ. ﻣﺮﺍاﺟﻌﺎﺕت ﺍاﻟﺘﺴﺠﻴﯿﻞ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ
.ﻭوﺍاﻟﻤﻨﻄﻖ

YÖS Matematik Dersleri
Başladı
Lisans eğitimlerini Türkiye’de almak isteyen üniversite adayı öğrencilerimize
üniversitelerin yabancı öğrenci sınavında (YÖS) yardımcı olmak için matematik
ve mantık dersleri verilmeye başlandı.
Kursa yoğun ilgi gösteren öğrencilerimiz
hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Tıp,
mühendislik, işletme gibi alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz
haftada iki gün olmak üzere verilen kursa
katılabilirler.

YOS Math Lectures Have
Been Started
Math and logic lectures have been started
to be taught for our students who want to
have their Bachelor’s degree in turkey to
help in the Foreign Student Exam (YOS).
Students who show great attention to
course claimed that their aims are big. Students who want to improve themselves in
fields like medicine, engineering and management can attend the course given twice
a week.
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﻣﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﺎﺕت ﺇإﺳﺘﻌﺪﺍاﺩدﺍا ﻹﻣﺘﺤﺎﻥن
ﻗﺒﻮﻝل ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺪﺃأﺕت ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺗﻘﻮﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻴﯿﺎﺕت
ﻭوﺍاﻟﻤﻨﻄﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﺮﺍاﻏﺒﺎﺕت ﻓﻲ ﺇإﻛﻤﺎﻝل
ﺩدﺭرﺍاﺳﺘﻬﮭﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﯿﺎ ﻭوﺫذﻟﻚ ﺇإﺳﺘﻌﺪﺍاﺩدﺍاًﻟﺪﺧﻮﻝل
.ﺇإﻣﺘﺤﺎﻥن ﻗﺒﻮﻝل ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺇإﻗﺒﺎﻝل ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒﻴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت
ً  ﺑﺈﻣﻜﺎﻥن ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺃأﻳﯾﻀﺎ. ﺃأﻅظﻬﮭﺮ ﺃأﻫﮬﮪھﺪﺍاﻓﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻜﺒﻴﯿﺮﺓة
ﺗﻄﻮﻳﯾﺮ ﺃأﻧﻔﺴﻬﮭﻨﺒﺎﻹﺷﺘﺮﺍاﻙك ﻓﻲ ﺍاﻟﺪﻭوﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﺪﺭرﻳﯾﺒﻴﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍاﻟﻤﺠﺎﻻﺕت ﻛﺎﻟﻄﺐ ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻨﺪﺳﺔ ﻭوﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة
. ﻭوﺫذﻟﻚ ﻳﯾﻮﻣﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻻﺳﺒﻮﻉع،٬ ﺃأﻋﻤﺎﻝل
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Kur’an-ı Kerim
Derslerimiz Başladı

Quran Lectures Have
Been Started

Eğitim anlayışımızın temelini oluşturan
Kur’an-ı Kerim derslerimiz başladı. Kur’an
öğrenmek ve okumasını geliştirmek isteyen
öğrencilerimiz, haftada iki saat yapılan derslerimizin ayrıntılarını derneğimizden öğrenebilirler.

Lectures of Qur’an which forms the basis of
our understanding of education have been
started. By coming to our association, students who wants to learn Quran and improve
its reading can have more details about the
lectures which are two hours once a week.

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن ﺍاﻟﻜﺮﻳﯾﻢ
ﺑﺪﺃأﺕت ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن ﺍاﻟﻜﺮﻳﯾﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ
 ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﯾﺸﻜﻞ،٬ ( ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻭوﻋﺪﺩد،٬ﺍاﻷﺳﺎﺱس ﻓﻲ ﻣﻔﻬﮭﻮﻣﻨﺎﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻤﻲ
 ﻭوﻳﯾﻤﻜﻦ. ﺍاﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺳﺎﻋﺘﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻻﺳﺒﻮﻉع
.ﺍاﻹﻁطﻼﻉع ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﯿﻞ ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ

Arapça Derslerimiz
Başladı

Arabic Lectures Have Been
Started

Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği olarak öğrencilerimizin her alanda
donanımlı olmaları için bir dil bir insan anlayışıyla misafir öğrencilerimize yönelik
Arapça dersleri başladı. Öğrencilerimizin
yoğun ilgi gösterdiği Arapça Dersleri haftada iki defa ikişer saatten yapılacaktır.

We, as Sefire-I Alem International Student
Association, organized Arabic Lectures for
our guest students to have the goods in
every aspect with the understanding of
one language is one person. Arabic lectures which attracted intensive attention
by students will be 2 hours twice a week.
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ
،٬"ﺇإﻧﻄﻼﻗﺎًﻣﻦ ﻣﻔﻬﮭﻮﻡم ﺃأﻥن "ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﺎﺩدﻝل ﺍاﻧﺴﺎﻥن
ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃأﺕت ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ
 ﻟﻜﻲ ﻳﯾﻜﻮﻥن،٬ ( ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﺣﻴﯿﺚ،٬ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻀﻴﯿﻔﺎﺕت ﺇإﻁطﻼﻉع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝل
 ﺳﺎﻋﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻷﺳﺒﻮﻉع4 ﺃأﺻﺒﺢ ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت
ﻭوﺫذﻟﻚ ﻧﺘﻴﯿﺠﺔ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝل ﺍاﻟﻜﺒﻴﯿﺮ ﻭوﺍاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﮬﮪھﺬﻩه
.ﺍاﻟﻠﻐﺔ

Eğİtİm komİsyonu
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Türkçe Seminerlerimiz
Başladı.
Geçtiğimiz eğitim öğretim dönemlerinde
derneğimiz bünyesinde Türkçe derslerine
devam eden öğrencilerimiz dil sınavlarında ileri seviye dil eğitim sertifikası almaya
hak kazanmış ve lisans eğitimlerine başlamışlardır. Bu yıl da alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından A1, A2 ve B1 seviyelerinde verilen Türkçe dersleri Ekim ayı
itibariyle başlamıştır. Misafir öğrencilerin
geldiklerinde yaşadıkları temel problemlerinden biri olan dil problemlerini aşabilmeleri ve üniversite sınavlarında başarı
sağlayabilmeleri maksadıyla Türkçe Seminerlerimiz 2015-2016 Eğitim Öğretim
Dönemi’nde de verilmeye başlanmıştır.

Turkish Seminars Have
Been Started
Our students of previous years who attended our Turkish lectures had their rights of
receiving advanced language education
certificate in language exams and started
their Bachelor’s Degrees. This year, Turkish
lectures of level A1, A2 and B1 by specialist
educators in their fields have been started by October. Turkish language seminars
have been started to be taught in the academic year of 2015-2016 with the aim of
guest students overcome the language
problem which is the basic trouble when
they come and for them to succeed in university exams.

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ
ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻨﻮﺍاﺕت ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻤﺎﺿﻴﯿﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻁطﺎﻟﺒﺎﺕت
ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ "ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ" ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ
ﺗﻠﻘﻴﯿﻦ ﺗﻌﻠﻴﯿﻤﻬﮭﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﮭﺎﺩدﺍاﺕت
 ﻭوﺍاﺳﺘﻄﻌﻦ ﺃأﻥن ﻳﯾﺒﺪﺃأﻥن،٬ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﻤﺘﻘﺪﻡم
 ﻭوﻫﮬﮪھﺬﻩه.ﺩدﺭرﺍاﺳﺘﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻌﻠﻴﯿﺎ
ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺑﺪﺃأﺕت ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡم
 ﺇإﻋﺘﺒﺎﺭرﺍا ﻣﻦ ﺷﻬﮭﺮ2016_2015 ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﻲ
،٬ ﺗﺸﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻷﻭوﻝل/ﺍاﻛﺘﻮﺑﺮ
B1, A2, A1 ﻣﻦ ﻗِﺒـَـﻞ ﻣﺨﺘﺼﻴﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﯾﺎﺕت
ﻭوﺍاﻟﻬﮭﺪﻑف ﺍاﻻﻭوﻝل ﻫﮬﮪھﻮ ﺗﺠﺎﻭوﺯز ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍاﻟﻠﻐﺔ
ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍاﺟﻪﮫ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻻﺳﻴﯿﻤﺎ
.ﺃأﺛﻨﺎء ﺍاﻟﺪﺧﻮﻝل ﻟﻺﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕت
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Afrika ve Balkan
Öğrencilerimizle
Tanışma Toplantısı
Yapıldı.
Afrika’dan ve Balkanlar’dan gelen öğrencilerimizle yaptığımız tanışma toplantılarında derneğimize yeni gelen Afrikalı
ve Balkanlı öğrencilerimizle tanıştık. Yıl
içerisinde yapılacak programlarla ilgili bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin beklentileri ve onların bizden beklentileri konusunda hasbihal ettik. Her müslümanın
kardeşimiz olduğunu, her yönden eğitim
almaları gerektiğini, burada üniversite
okurken üniversite eğitiminin yanı sıra ülkeleri içinde bir şeyler yapmaları gerektiği
bilincinde olmalarını, bu anlamda proje
yaptıklarında destek verebileceğimizi belirttik. Samimi ve kardeşçe bir sohbette
geçen tanışmamız öğrencilerimizin katkısı ile daha iyi olacaktır.

Students of Africa and
Balkans Acquaintance
Meeting Was Organized
We met with African and Balkan students
who newly came to our association in students of Africa and Balkans acquaintance meeting. We inform them about the
programs of the year. We talked about
their expectations and expectation of us.
We indicate that each Muslim is our sister, they should have education in every
aspect, they should have the conscious of
doing something for their country while
having their university education here, we
support them if they have come out with
projects. Our meeting which was in sincere
and fraternal environment will be better
with the contribution of our students.

ﻋُﻘﺪ ﺇإﺟﺘﻤﺎﻉع ﻟﻠﺘﻌﺮﻑف ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺎﺕت
ﻣﻦ ﺍاﻓﺮﻳﯾﻘﻴﯿﺎ ﻭوﺍاﻟﺒﻠﻘﺎﻥن
ﺗ ّﻢ ﺍاﻟﺘﻌﺮﻑف ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻣﻦ ﺍاﻓﺮﻳﯾﻘﻴﯿﺎ
ﻭوﺍاﻟﺒﻠﻘﺎﻥن ﺍاﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ"ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة
 ﻭوﺍاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ. ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ" ﺣﻴﯿﺚ ﻋُﻘﺪ ﺍاﺟﺘﻤﺎﻉع ﻣﻌﻬﮭﻦ
ﻣﻔﻬﮭﻮﻡم ﺃأﻥن "ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃأﺥخ ﻟﻨﺎ " ﺗ ّﻢ ﺗﺒﺎﺩدﻝل ﺍاﻵﺭرﺍاء
 ﺍاﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻋﻴﯿﺔ،٬ﻭوﺍاﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕت ﻭوﺍاﻻﻫﮬﮪھﺪﺍاﻑف
ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻭوﺇإﻁطﻼﻋﻬﮭﻦ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﺮﺍاﻣﺞ ﺍاﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ
 ﻭوﺍاﻧﻪﮫ ﺳﻴﯿﻜﻮﻥن ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﺩدﻋﻢ ﻟﻬﮭﻦ ﻓﻲ،٬ﺧﻼﻝل ﺍاﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺸﺎﺭرﻳﯾﻌﻬﮭﻦ ﺍاﻟﺘﻲ ﺳﻴﯿﻘﻤﻦ ﺑﻬﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺼﻌﻴﯿﺪ ﺍاﻟﻔﺮﺩدﻱي
 ﻭوﺑﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ. ﺃأﺛﻨﺎء ﺩدﺭرﺍاﺳﺘﻬﮭﻦ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺒﻠﺪ
ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﺘﻌﺎﺭرﻑف ﺍاﻛﺜﺮ ﺃأﺧﻮﻱي ﻭوﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ
.ﺍاﻟﻘﻠﺐ
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Burs Başvuruları
Başladı.
Derneğimiz, kuruluşundan bu yana eğitim için ülkemize gelen misafir öğrencilere maddi ve manevi her türlü desteği
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sene de
bu amaçla burs başvurularını başlatmış
ve eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenci
tespiti hedeflenmiştir. Mülakatlar neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yılı boyunca maddi destek
sağlanacaktır.

Scholarship Applications
Started

ﻣﺮﺍاﺟﻌﺎﺕت ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﻴﯿﺔ

(ﺗﻬﮭﺪﻑف ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
Our association aims to provide financial
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﯿﺴﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍاﺕت ﺍاﻟﻤﺎﺩدﻳﯾﺔ
and spiritual supports since its establishﻭوﺍاﻟﻤﻌﻨﻮﻳﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻀﻴﯿﻔﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻰ
ment for students coming to our county
ً
ﺎ
 ﻭوﻗﺪ ﺣﺪﺩدﺕت ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻳﯾﻀ.ﺗﺮﻛﻴﯿﺔ
for their education. With this aim, it
started the scholarship applications and ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻟﺘﻘﺪﻡم ﻟﻬﮭﻦ ﺍاﻟﺪﻋﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﻨﺢ ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﻴﯿﺔ ﻣﻦ
aimed to determine students who are in  ﻭوﺫذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﺇإﺟﺮﺍاء،٬ ﺃأﺟﻞ ﻣﻮﺍاﺻﻠﺔ ﺩدﺭرﺍاﺳﺘﻬﮭﻦ
need of educational finance. Financial
.(ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )ﺇإﻣﺘﺤﺎﻥن ﺷﻔﻬﮭﻲ
support will be provided for students who
had right to have scholarships as the result of interviews.
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Yaz Kampımız

Summer Camp

26-30 Temmuz arası Bursa Hasanağa’da
yaptığımız yaz kampına 73 öğrenci katıldı.
Kampımızda boyunca deniz aktiviteleri,
hobi atölyesi, Jenga turnuvası, masa tenisi turnuvası, langırt, voleybol eğlenceleri
ve okçuluk eğitimi gerçekleştirdik. Kamp
Ateşi etrafında birbiri ile tanışan öğrencilerimiz def eşliğinde ezgiler söylediler,
şiirler okudular eğlenceli vakit geçirdiler.
Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış
Bursa’nın tarihi dokusunu dünyanın dört
bir yanında gelen öğrencilere yaşatmak
için Bursa’ya düzenlenen gezide Bursa’nın türbe, camii, müze gibi tarihsel
ve kültürel dokusunu anlayabileceğimiz
tüm mekanlarını gezdik. Bunun yanında
bilimin en eğlenceli halini gençlere göstermek için Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyareti gerçekleştirdik. Akşamları da Yazlık
Sinema eşliğinde Türk Sineması ile eğlenen öğrencilerimiz verimli ve keyifli bir
kamp geçirdiler.

73 students have attended to our camp
located in Hasanağa, Bursa in the dates
of 26-30 July. During camp, we had sea
activities, hobby workshops, Jenga and
table tennis tournaments, table soccer,
volleyball and archery trainings. Students
meeting each other around the camp fire
had enjoyable time, sing in accompanied
by tambourine, read poems. Trip which organized to Bursa for students of the world
feel the historic fabric of it where it was
one of the capitals of Ottoman Empire,
we visited all tombs, mosques, museum
where we can feel the history and culture
of Bursa. In addition, we also visited the
Science and Technology Center to show
most fruitiness type of science. Our students watching Turkish films in garden
cinema had fruitful and joyful camp.

ﺍاﻟﻣﻌﺳﻛﺭر ﺍاﻟﺻﻳﯾﻔﻲ
( ﻧﻅظﻣﺕت ﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻁطﻼﺏب ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ )ﺳﻔﻳﯾﺭرﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم
 ﻳﯾﻭوﻟﻳﯾﻭو/ ﺗﻣﻭوﺯز30 _26 ﻣﻌﺳﻛﺭرﺍاً ﺻﻳﯾﻔﻳﯾﺎ ً ﺑﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ
73  ﺇإﺷﺗﺭرﻙك ﻓﻳﯾﻪﮫ،٬ﺍاﻟﻰ ﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ ﺑﻭوﺭرﺻﺔ ﺣﺳﻥن ﺁآﻏﺎ
 ﻭوﻗﺩد ﺟﺭرﺕت ﻁطﻭوﺍاﻝل ﻣﺩدﺓة ﺍاﻟﻣﻌﺳﻛﺭر.ً ﻁطﺎﻟﺑﺎ
،٬ ﻭوﻭوﺭرﺷﺔ ﻟﻣﻣﺎﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻭوﺍاﻳﯾﺎﺕت،٬ﻧﺷﺎﻁطﺎﺕت ﺑﺣﺭرﻳﯾﺔ
 ﻭوﻟﻌﺑﺔ ﺍاﻟﻛﺭرﺓة،٬ ﻭوﻛﺭرﺓة ﺍاﻟﻁطﺎﻭوﻟﺔ،٬ﻭوﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺕت ﺟﺎﻧﻐﺎ
 ﻛﻣﺎ،٬( ﻭوﺍاﻟﻧﺑﺎﻟﺔ )ﺍاﻟﺭرﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﻬﮭﺎﻡم،٬ﻭوﺍاﻟﺩدﺑﺎﺑﻳﯾﺱس
ﻗﺿﺕت ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﻭوﻗﺗﺎ ً ﻣﻣﺗﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺇإﻟﻘﺎء ﺍاﻟﺷﻌﺭر
 ﻭوﺍاﻟﻘﻳﯾﺎﻡم ﺑﺯزﻳﯾﺎﺭرﺍاﺕت ﻟﻠﻣﺳﺎﺟﺩد،٬ﻭوﺍاﻷﻧﺎﺷﻳﯾﺩد
ﻭوﺍاﻟﻣﺯزﺍاﺭرﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻣﺗﺎﺣﻑف ﻓﻲ ﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ ﺑﻭوﺭرﺻﺔ ﺍاﻟﺗﻲ
 ﻭوﺑﺫذﻟﻙك ﺗ ّﻡم،٬ﻛﺎﻧﺕت ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﺔ ﺍاﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﯾﺔ
ﺇإﺣﻳﯾﺎء ﻭوﺗﻌﺭرﻳﯾﻑف ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻟﻣﻌﺎﻟﻡم ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺧﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺛﻘﺎﻓﻳﯾﺔ
 ﺍاﻟﻰ،٬ﻟﻠﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻣﻥن ﺟﻣﻳﯾﻊ ﺃأﻧﺣﺎء ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم
 ﻭوﻓﻲ.ﺟﺎﻧﺏب ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻣﺭرﻛﺯز ﺍاﻟﻌﻠﻡم ﻭوﺍاﻟﺗﻛﻧﻭوﺍاﻭوﺟﻳﯾﺎ
ً ﺍاﻟﻣﺳﺎء ﺃأﻣﺿﺕت ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﻭوﻗﺗﺎ ً ﻣﻔﻳﯾﺩدﺍاً ﻭوﻣﻣﺗﻌﺎ
ﺑﻣﺷﺎﻫﮬﮪھﺩدﺓة ﺍاﻷﻓﻼﻡم ﺍاﻟﺗﺭرﻛﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺳﻳﯾﻧﻣﺎ ﺍاﻟﺻﻳﯾﻔﻳﯾﺔ
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İHH Genel Başkanı
Bülent Yıldırım
Derneğimizi Ziyaret Etti
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yıldırım derneğimize ziyarete geldi. Samimi bir sohbet ortamında personelimizle
buluşan Bülent Yıldırım, misafir öğrenci
çalışmalarının önemine ve öğrenci çalışmasının hassasiyetine vurgu yaptı. Ayrıca, bir tebessümün bin kapıyı açacağını
yanlış bir davranışın ise insanları bizden
uzaklaştıracağını belirtti. “Bizler öğrenciye mihmandarız nasıl ki evinize gelen
misafire güler yüzle muamele ederseniz
buraya gelen öğrenciye de öyle muamele
edin. Sizler gurbet kapısında dost olun ki
onlara, onlar da İslam ve Müslüman kardeşliğinin ne olduğunu öğrensinler. İşinizi
iş olarak değil Allah rızasını kazanmak için
bir yol olarak görüp ona göre mualeme
edin.” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Bülent Yıldırım,
President of IHH, Visited
Our Association
Bülent Yıldırım, President of administrative board of IHH Humanitarian Relief
Foundation visited our association. Bülent Yıldırım meeting with our personnel
at a sincere atmosphere pointed out the
importance of the works of guest students and accuracy of student studies.
Also he mentioned that a smile opens
the thousands of doors and a false step
will detract from us. “We are the hosts of
students. Treat students as you service
your guest with smile in your house. You
become the friends for them in abroad so
they will learn what brotherhood of Islam
and Muslims is. Consider your work not as
jobs but a way to gain the sake of Allah so
treat according to this.“ he said.

ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت
ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺑﻮﻟﻨﺖ ﻳﯾﻠﺪﺭرﻡم
ﻗﺎﻡم ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن
ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺑﻮﻟﻨﺖ ﻳﯾﻠﺪﺭرﻡم ﺑﺰﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
 ﺇإﻟﺘﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﮭﺎ،٬(ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻭوﺃأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃأﻫﮬﮪھﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻹﻋﺘﻨﺎء،٬ﺑﺎﻟﻤﻮﻅظﻔﺎﺕت ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك
ﻭوﺍاﻹﻫﮬﮪھﺘﻤﺎﻡم ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻀﻴﯿﻔﺎﺕت ﻭوﺩدﻗﺔ ﻭوﺣﺴﺎﺳﻴﯿﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺃأﻭوﺿﺢ ﻣﻘﻮﻟﺔ "ﺃأﻥن ﺍاﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﻔﺘﺢ،٬ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻷﻣﺮ
ﺃأﻟﻒ ﺑﺎﺏب ﻭوﺃأﻥن ﺗﺼﺮﻓﺎ ً ﺧﺎﻁطﺌﺎ ً ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪﮫ ﺇإﺑﻌﺎﺩد ﺍاﻟﻨﺎﺱس
:ً ﻭوﺃأﻭوﺻﻰ ﺍاﻟﻤﻮﻅظﻔﺎﺕت ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك ﻗﺎﺋﻼ." ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﯿﻨﺎ ﺃأﻥن ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﻬﮭﻢ ﺑﻮﺟﻪﮫ،٬"ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺿﻴﯿﻮﻓﻨﺎ
ﺑﺎﺳﻢ ﻭوﻧﻌﺎﻣﻠﻬﮭﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎﻣﻞ
 ﻭوﻧﻜﻮﻥن ﻟﻬﮭﻢ،٬ﺍاﻟﻀﻴﯿﻮﻑف ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻰ ﺑﻴﯿﺘﻨﺎ
ﺍاﻟﺼﺪﻳﯾﻖ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﺘﻬﮭﻢ ﻟﻴﯿﺘﻌﻠﻤﻮﺍا ﻣﻌﻨﻰ ﺍاﻻﺳﻼﻡم
 ﻳﯾﺠﺐ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم ﺑﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﻌﻤﻞ،٬ﻭوﻣﻌﻨﻰ ﺍاﻷﺧﻮﺓة ﻓﻲ ﺍاﻟﺪﻳﯾﻦ
 ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃأﺳﺎﺱس ﺃأﻧﻪﮫ،٬ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﻣﺮﺿﺎﺓة ﷲ
."ﻋﻤﻞ
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Dünyanın dört bir
yanından Uluslararası
Öğrenci Şurası İçin Gelen
Dernekler, Derneğimizi
Ziyaret Etti.
39 ülkeden gelen 50 STK temsilcisine
karşılama ve hoşgeldiniz konuşması yapan dernek başkanımız Güler Ömerustaoğlu derneğimizin dünyada uluslararası
öğrenci akışlının günbegün arttığını ve
özellikle yakın coğrafyalarıdan öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih etiğini
bu öğrenci akışının maddi manevi çeşitli ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçları
karşılaşmak için kurulduğunu ve hizmet
ettiğimiz kesimin lisans okumak için gelen kız öğrenciler olduğunu anlattı. Bunu
yapmadaki amacın arkasında vakıf kültüründen getirdiğimiz medeniyet olduğu
vurgusunu yapan Ömerustaoğlu öğrenci
akışının da yeni bir şey olmadığını tarih
boyunca insanların ilim ve hikmet peşinde sürekli hareketli olduğunu belirtmiştir.
Ardından derneğimizin tanıtım filmini
ve yaptığımız faaliyetleri içeren tanıtım
slaytını izleyen misafirlerimizin derneğimiz ve yaptığımız çalışmalar hakkında
merak ettikleri soruları Ömerustaoğlu
ve Rüveyda İleri yanıtladı. En çok merak
edilen sorulardan biri verilen eğitimlerin
içeriğiydi. Güler Ömerustaoğlu verilen
değerler eğitimlerinin içeriği, atölyelerimiz ve haftalık seminerlerimizin içeriği
hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı.
Öğrenci profilimizi merak eden konuklarımızın sorusunu dernek başkanımız şu
sözlerle yanıt verdi: “ Biz burada öğrenci
getirmek için çaba göstermiyoruz. Dünyada ve Türkiye’de artan öğrenci akışı ve
yoğunluğu dolayısıyla özellikle İstanbulda
öğrenci derneklerinin kurulmasını zorunlu
kılmıştır. Bizim derneğimiz de bu öğrencilerden kız öğrencilere yardımcı olmaktadır. Yani bu dernekler öğrenci akışına aracı
olan değil, gelmiş olan öğrencilere hizmet
vermektedir.”

Associations Coming
From All Over The World
For The International
Student Council Visited
Our Association
Güler Ömerustaoğlu, president of our association, giving speech to representatives
of 50 NGOs from 39 countries, mentioned
that international student flow increases
day by day, student of nearby geographies
choose Turkey for their education and this
flow needs some financial and moral needs, our association was established to
meet this needs, our servicing category is
the female students who come to turkey
for their Bachelor’s degree. Ömerustaoğlu
pointing out the aim of this works is the civilization we brought from culture of foundation in the background declared that
people were always moving behind the
knowledge and wisdom during history by
explaining this flow is not something new.
After guest watching the trailer and introduction presentation of works of our association, Ömerustaoğlu and Ruveyda İleri
answered the question of guest what they
were curious about our association and its
works. The most wondering question was
the content of education. Güler Ömerustaoğlu answer the question by informing
them about the content of education of
values, workshops and weekly seminars.
President of the association answered the
question of guests about the profile of
students by saying “We don’t make any
effort to bring students here. Due to increasing student flow and its intensity in
Turkey and all world, student associations
were obliged to be established especially
in Istanbul. Our association in this context helps female students. So it is not
mediator for student flow but services to
students who already come to Turkey.”

 ﺍاﻟﻠﺬﻳﯾﻦ ﺟﺎﺅؤﻭوﺍا ﻣﻦ ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺃأﻧﺤﺎء،٬ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب،٬ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺸﻮﺭرﻯى ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ
ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ
ﺇإﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺭرﺋﻴﯿﺴﺔ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ "ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة
50 ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ" ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ ﻋﻤﺮ ﺃأﻭوﺳﻄﻮ ﺍاﻭوﻏﻠﻮ
ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ
 ﻛﻤﺎ.  ﻭوﺭرﺣﺒّﺖ ﺑﻬﮭﻢ،٬  ﺩدﻭوﻟﺔ39 ﺟﺎﺅؤﻭوﺍا ﻣﻦ
ﺃأﻋﺮﺑﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺘﺮﺣﻴﯿﺒﻴﯿﺔ ﻋﻦ ﺍاﺯزﺩدﻳﯾﺎﺩد ﺍاﻟﺘﺪﻓﻖ
 ﻻﺳﻴﯿﻤﺎ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت،٬ﺍاﻟﻄﻼﺑﻲ ﻳﯾﻮﻣﺎ ً ﺑﻌﺪ ﻳﯾﻮﻡم
ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻣﻦ ﺍاﻟﺪﻭوﻝل ﺍاﻟﻘﺮﻳﯾﺒﺔ ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ ﻓﻀﻠﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺑﻴﯿﻨﺖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ ﺃأﻥن،٬ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﯿﺔ
ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻟﺨﺪﻣﺔ
،٬ﻭوﺍاﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓة ﺍاﻟﻤﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﻌﻨﻮﻳﯾﺔ ﻟﻬﮭﺆﻻء ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت
ﻭوﺃأﻛﺪﺕت ﺃأﻥن ﺍاﻟﻬﮭﺪﻑف ﻫﮬﮪھﻮ ﺟﻠﺐ ﺍاﻟﺤﻀﺎﺭرﺓة ﺍاﻵﺗﻴﯿﺔ ﻣﻦ
ً  ﻭوﺃأﻥن ﺍاﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍاﻟﻄﻼﺑﻲ ﻟﻴﯿﺲ ﺷﻴﯿﺌﺎ،٬ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻮﻗﻒ
 ﺑﻞ ﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻳﯾﺘﻨﻘﻠﻮﻥن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯى،٬ ًﺟﺪﻳﯾﺪﺍا
ﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ ﻭوﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍاﻟﻌﻠﻢ
 ﻭوﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽض ﻓﻴﯿﻠﻢ ﻗﺼﻴﯿﺮ.ﻭوﺍاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭوﺍاﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻳﯾﺤﻮﻱي ﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺎﺕت ﻭوﻧﺸﺎﻁطﺎﺕت ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍاﻟٮﻤﺸﺎﻫﮬﮪھﺪﺓة،٬ (ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻗﺎﻣﺖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ ﻋﻤﺮ ﺃأﻭوﺳﻄﺔ،٬ ﺷﺮﻳﯾﺤﺔ ﻓﻠﻤﻴﯿﺔ
ﺍاﻭوﻏﻠﻮ ﻭوﺭرﻭوﻳﯾﺪﺍا ﺇإﻟﺮﻱي ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃأﺳﺌﻠﺔ
ﺍاﻟﺤﺎﺿﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺮﺍاﻏﺒﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍاﻟﻤﺰﻳﯾﺪ ﻋﻦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه
(ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﯿﺔ ﻣﺤﺘﻮﻯى ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻤﺜﻤﻦ )ﺍاﻟﻘﻴﯿّﻢ
 ﺃأﻛﺜﺮ. ﻭوﻭوﺭرﺵش ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭوﺍاﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﺍاﻷﺳﺒﻮﻋﻴﯿﺔ
ﺳﺆﺍاﻝل ُﻭو ّﺟﻪﮫ ﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻤﻲ ﻭوﻣﻌﺮﻓﺔ
 ﺣﻴﯿﺚ ﻭوﺻﻔﺖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ ﻋﻤﺮ،٬ﺍاﻟﻤﺰﻳﯾﺪ ﻋﻨﻪﮫ
:ﺃأﻭوﺳﻄﺔ ﺍاﻭوﻏﻠﻮ ﺻﻮﺭرﺓة ﻭوﻣﻮﺍاﺻﻔﺎﺕت ﺍاﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺋﻠﺔ
،٬"ﻧﺤﻦ ﻫﮬﮪھﻨﺎ ﻻﻧﻘﻮﻡم ﺑﺒﺬﻝل ﺟﻬﮭﺪ ﻛﺒﻴﯿﺮ ﻟﺠﻠﺐ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺇإﻧﻤﺎ ﺍاﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍاﻟﻄﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﯿﺎ
ﻻﺳﻴﯿﻤﺎ ﺍاﺳﻄﻨﺒﻮﻝل ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍاﻟﻀﺮﻭوﺭرﺓة ﺇإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ
 ﻭوﺟﻤﻌﻴﯿﻨﺘﺎ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ.ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺎﺕت
ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓة ﻭوﺍاﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت
. "ﺍاﻟﻀﻴﯿﻔﺎﺕت ﻭوﺍاﻹﻫﮬﮪھﺘﻤﺎﻡم ﺑﻬﮭﻦ
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Genç İHH Ziyareti
Derneğimiz Genç İHH Başkan Yardımcısı
Fatih Yazıcı, Teşkilatlanma sorumlusu
Mehmet Akif Bilgiç, Koordinatör Hatice
Naç ve üniversite sorumlusu Hanife Gökdemir tarafından ziyaret edildi. Sefire-i
Alem ve Genç İHH faaliyetlerini karşılıklı
olarak anlattı.

İHH Prodüksiyon’u
Derneğimizde Ağırladık
İHH Prodüksiyondan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Yakup Işık, İHH Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanmadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Sait Demir ve prdüksiyon çalışanlarından bir kısımını derneğimizde ağırladık. Tanıtım filmimiz ve
slaytlarımızın seslendirmesi ve montajına
yardımcı oldukları için kendilerini teşekkür mahiyetinde derneğimize davet ettik.
Davetimize icabet eden İHH Prdüksiyon
ekibi önümüzdeki çalışmalarda da derneğimize yardımcı olabileceklerini söylediler.

Young IHH visited the
association
Our association was visited by Fatih Yazıcı,
vise president of Young IHH, Mehmet Akif
Bilgiç, organizational responsible, Hatice
Naç, Coordinator, and University responsible Hanife Gökdemir. Sefire-i Alem and
Young IHH explained their works.

We Show Hospitality to
IHH Production in the
Association
We show hospitality to Yakup Işık, board
member responsible of production of
IHH, Seyit Demir, vise president of IHH
and board member responsible of organization and 3 workers of production in the
association. We invited them to association by way of thanking for helping the
sound recording and montage of our presentations and trailer. Team of IHH Production accepting our invitation said that
they will help also for next works.

ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺷﺒﺎﺏب ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت
ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ
ﻗﺎﻡم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺷﺒﺎﺏب ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن
 ﻭوﻣﺴﺆﻭوﻝل،٬ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﯾﺎﺯزﺟﻲ
 ﻭوﺍاﻟﻤﻨﺴﻘﺔ،٬ﺍاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻛﻒ ﺑﻴﯿﻠﻜﻴﯿﺞ
 ﻭوﻣﺴﺆﻭوﻟﺔ ﺍاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة،٬ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺧﺪﻳﯾﺠﺔ ﻧﺎﺝج
ﺣﻨﻴﯿﻔﺔ ﻛﻮﻛﺪﻣﻴﯿﺮ ﺑﺰﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ
 ﻭوﺗ ّﻢ ﺗﺒﺎﺩدﻝل ﺍاﻟﺤﺪﻳﯾﺚ ﻋﻦ.()ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍاﻟﻨﺸﺎﻁطﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﯿﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﻘﻮﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
.ﺍاﻟﻄﺮﻓﻴﯿﻦ

ﺇإﺳﺘﻘﺒﺎﻝل ﻣﻨﺘﺞ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ
ﻗﺎﻡم ﺑﺰﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة
ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ( ﻣﺴﺆﻭوﻝل ﺍاﻹﻧﺘﺎﺝج ﻭوﺍاﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة
ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻘﻮﻕق ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﺮﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﻳﯾﻌﻘﻮﺏب
 ﻭوﻣﻌﺎﻭوﻥن ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻝل ﻓﻲ،٬ﺇإﺷﻴﯿﻚ
 ﻣﻊ،٬ﺍاﻟﻬﮭﻴﯿﺌﺔ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓةﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺳﻌﻴﯿﺪ ﺩدﻣﻴﯿﺮ
 ﺣﻴﯿﺚ ﺃأﻋﺮﺏب ﻓﺮﻳﯾﻖ،٬ﺛﻼﺛﺔ ﺃأﺷﺨﺎﺹص ﻓﻲ ﺍاﻹﻧﺘﺎﺝج
ﺍاﻹﻧﺘﺎﺝج ﻋﻦ ﺇإﻣﻜﺎﻧﻴﯿﺔ ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓة ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ( ﺍاﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ
.ﺟﺰﻳﯾﻞ ﺍاﻟﺸﻜﺮ ﻭوﺍاﻹﻣﺘﻨﺎﻥن ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﻔﺮﻳﯾﻖ
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Güngören Belediyesi
Kültür Müdürlüğünden
Derneğimize Ziyaret
Açılış programı sonrası Güngören Belediyesi Kültür Müdürü Süheyla Sülez
ve Kültür Müdürlüğü Şefi Aynur BAYKA
derneğimizi ziyaret etti. Dernek Başkanımız dünyada ve Türkiye’de öğrenci hareketliliğinden, öğrenci çalışması yapılan
Avrupa’da ve Türkiye’deki farklılıklarından
ve STK’ların bu konuda üstlendiği rolden
bahsedildikten sonra seminerler, çalıştaylar, eğitimler gibi yapılan faaliyetler
anlatıldı. Sefire-i Alem’in hedef kitlesi
ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan
bahseden Ömerustaoğlu geçen sene verdikleri destekleriyle yükümüzü hafifleten
Güngören Belediyesine teşekkürlerini
belitti. Görüşmede Güngören belediyesi
ile Sefire-i Alem olarak ortak yapabileceğimiz çalışmalar ve projeler hakkında
istişare yapıldı.

Güngören Municipality
Directorate of Culture
Visited our Association.
After our opening ceremony Süheyla
Sülez, Director of Culture in Güngören
Municipality and Aynur Bayka, Chief Directorate of Culture, came to visit our
association. President of our association
talked about the student movement in
Turkey and world, differences of student
works in Turkey and Europe and roles of
NGOs in this context and then seminars,
workshops, trainings and other works
were explained. Ömerustaoğlu thanked
to Güngören Municipality for the support
they gave in previous year to lighten our
load after mentioning target group of
Sefire-I Alem and students’ problems.
In the meeting, consultation was made
about joint projects and studies by Güngören Municipality and Sefire-I Alem.

ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﻳﯾﺔ ﻛﻮﻧﻜﻮﺭرﺍاﻥن ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍاﻧﺘﻬﮭﺎء ﺍاﻟﺤﻔﻞ ﺍاﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﻳﯾﺮﺓة ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
،٬ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﯾﺔ ﻛﻮﻧﻜﻮﺭرﺍاﻥن ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺳﻬﮭﻴﯿﻠﺔ ﺳﻮﻟﺰ
ﻭوﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺁآﻳﯾﻨﻮﺭر ﺑﺎﻳﯾﻜﺎ
.(ﺑﺰﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭوﺗﺤﺪﺛﺖ ﺭرﺋﻴﯿﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ
ﻋﻤﺮ ﺃأﻭوﺳﻄﻪﮫ ﺍاﻭوﻏﻠﻮ ﻋﻦ ﺍاﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍاﻟﻄﻼﺑﻲ
ﻭوﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﻘﻮﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍاﻭوﺭرﻭوﺑﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺃأﻭوﺿﺤﺖ،٬ﻭوﺗﺮﻛﻴﯿﺔ ﻭوﺃأﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﻔﺮﻕق ﺑﻴﯿﻨﻬﮭﻤﺎ
ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ ﺍاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻨﺸﺎﻁطﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡم ﺑﻬﮭﺎ
،٬  ﻭوﺩدﻭوﺭر ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ،٬ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
ﻭوﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺃأﺧﺬﺗﻬﮭﺎ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕت ﻋﻠﻰ
ﻭوﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﻫﮬﮪھﺪﻑف،٬ ﻋﺎﺗﻘﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل
 ﻛﻤﺎ. ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍاﺟﻬﮭﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت
ﻗﺪ ّﻣﺖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻛﻮﻟﺮ ﺟﺰﻳﯾﻞ ﺍاﻟﺸﻜﺮ ﻭوﺍاﻹﻣﺘﻨﺎﻥن
ﻟﺒﻠﺪﻳﯾﺔ ﻛﻮﻧﻜﻮﺭرﺍاﻥن ﺍاﻟﺘﻲ ﺧﻔﻔﺖ ﺍاﻟﻌﺐء ﻣﻦ ﺧﻼﻝل
ﺍاﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﮭﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻨﺔ
 ﻭوﺧﻼﻝل ﺍاﻟﻠﻘﺎء ﺗ ّﻢ ﺇإﺟﺮﺍاء ﺇإﺳﺘﺸﺎﺭرﺓة ﺑﻴﯿﻦ. ﺍاﻟﻤﺎﺿﻴﯿﺔ
ﺑﻠﺪﻳﯾﺔ ﻛﻮﻧﻜﻮﺭرﺍاﻥن ﻭوﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺣﻮﻝل ﺇإﻣﻜﺎﻧﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم
.ﺑﺄﻋﻤﺎﻝل ﻭوﻣﺸﺎﺭرﻳﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
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İnsan ve Medeniyet
Hareketi Ziyareti

Visit of Human and
Civilization Movement

İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsmaında gençlere yönelik
eğitimler veren dernek ve vakıf ziyareti
yapmaktalar. Bu proje dahilinde derneğimizi de ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında,
çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz ile ilgili
bilgilendirme yapıldı ve tanıtım malzemeleri hediye edildi.

In the context of a joint project, Human
and Civilization Movement and Ministry
of Youth and Sports visit associations and
foundations which are giving education
opportunities towards young people and
also came to visit our association. During
this visit, information was given about
works and activities of us and presentation materials was given as presents.

ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺣﺮﻛﺔ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﻀﺎﺭرﺓة ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ
ﺗﻘﻮﻡم ﺣﺮﻛﺔ ﺍاﻻﻧﺴﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺤﻀﺎﺭرﺓة ﺑﺎﻹﺷﺘﺮﺍاﻙك ﻣﻊ
ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب ﻭوﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﺔ ﺑﺰﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝل،٬(ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﺸﺮﻭوﻉع ﻣﻮ ّﺟﻪﮫ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﯿﺎﺕت ﻭوﺍاﻷﻭوﻗﺎﻑف ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡم
 ﺇإﺫذ ﺗ ّﻤﺎﻹﻁطﻼﻉع ﻋﻠﻰ ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل. ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏب
 ﻭوﺗﻘﺪﻳﯾﻢ،٬ﻭوﺍاﻟﻨﺸﺎﻁطﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡم ﺑﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻤﻨﺸﻮﺭرﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻜﺘﻴﯿﺒﺎﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻱي ﻧﺸﺎﻁطﺎﺕت
. ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻭوﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺎﺗﻬﮭﺎ
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Yazar Şule Yüksel Şenler Author Şule Yüksel Şenler
Öğrencilerimizi İftar
Entertained our Students
Sofrasında Ağırladı
in İftar
Edebiyatımızın önemli ve saygın isimlerinden Şule Yüksel Şenler öğrencilerimizi evinde ağırladı. Şule Yüksel Şenler’in
gençliğini ve hayatından kesitleri anlattığı sohbette Şule Yüksel Şenler’i anlattığı
“Bir Çığır Öyküsü” adlı kitabın yazarı Demet Tezcan da yer aldı.

Şule Yüksel Şenler who is one of the important and notable names of our literature showed hospitality to 21 students in her
home for iftar. In visit where Şule Yüksel
Şenler talked about some slices of her life
also Demet Tezcan who is the author of
“Bir Çığır Öyküsü”in which she wrote the
life of Şule Yüksel Şenler was also there.

ﺇإﺳﺘﻘﺒﺎﻝل ﺍاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺷﻌﻠﺔ ﻳﯾﻮﻛﺴﺎﻝل ﺷﺎﻧﻼﺭر
ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓة
ﺇإﻓﻄﺎﺭرﻫﮬﮪھﺎ
 ﻁطﺎﻟﺒﺔ21 ﺇإﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺷﻌﻠﺔ ﻳﯾﻮﻛﺴﺎﻝل ﺷﺎﻧﻼﺭر
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓة ﺍاﻹﻓﻄﺎﺭر ﺣﻴﯿﺚ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﮭﺎ
 ﻭوﺣﻀﺮ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺪﺭرﺩدﺷﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ،٬ﻭوﻣﻘﺎﻁطﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﯿﺎﺗﻬﮭﺎ
ﻛﺘﺎﺏب "ﻗﺼﺔ ﻋﺼﺮ " ﺍاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺩدﻣﺖ ﺗﺰﺟﺎﻥن
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UDEF Başkanı Mehmet
Ali Bolat ile görüştük

We met with Mehmet Ali
Bolat, president of UDEF

Dergimiz TALEBE’nin ilk sayısı için öğrencilerimizin röportaj isteğini geri çevirmeyen UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri
Federasyonu) Başkanı Mehmet Ali Bolat,
makamında öğrencilerimizi kabul etti.
Öğrencilerimizi soruluarını cevaplandıran
Mehmet Ali Bolat UDEF’in kuruluşundaki
amacı, faaliyetleri, gelecek planları hakkında bilgi verdi. Röportajının tamamına
TALEBE’nin ilk sayısından ulaşabilirsiniz.

Mehmet Ali Bolat, President of UDEF
ﻗﺎﻡم ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻣﺣﻣﺩد ﻋﻠﻲ ﺑﻭوﻻﻁط ﺑﺗﻠﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺩدﻋﻭوﺓة ﺍاﻟﺗﻲ
(federation of international student asﻗﺩدﻣﺗﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﻣﻥن ﺃأﺟﻝل ﺇإﺟﺭرﺍاء ﻟﻘﺎء ﻟﻠﻌﺩدﺩد
sociation), accepting the request of our
students for interview of first issue of our
 ﺣﻳﯾﺙث ﺍاﺳﺗﻘﺑﻠﻬﮭﻥن ﻓﻲ،٬"ﺍاﻷﻭوﻝل ﻣﻥن ﻣﺟﻠﺔ " ﺍاﻟﻁطﻠﺑﺔ
magazine TALEBE, welcomed students in  ﻛﻣﺎ ﺃأﻋﻁطﻰ،٬  ﻭوﻗﺎﻡم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃأﺳﺋﻠﺗﻬﮭﻥن،٬ﻣﻛﺗﺑﻪﮫ
his office. Mehmet Ali Bolat answering
ﻣﻌﻠﻭوﻣﺎﺕت ﻋﻥن ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف ﻣﻥن ﺗﺄﺳﻳﯾﺱس ﺍاﻹﺗﺣﺎﺩد
the students’ questions sincerely informed about UDEF, establishment aim of ﺍاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﻅظﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻁطﻼﺑﻳﯾﺔ ﻭوﻧﺷﺎﻁطﺎﺗﻪﮫ ﻭوﺧﻁطﻁطﻪﮫ
UDEF, its activities, future plans of UDEF.
.ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺔ
You can read the total interview at the
first issue of TALEBE.
ﻳﯾﻣﻛﻥن ﺍاﻟﺣﺻﻭوﻝل ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻠﻘﺎء ﺍاﻟﻛﺎﻣﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﺩدﺩد
."ﺍاﻷﻭوﻝل ﻣﻥن ﻣﺟﻠﺔ " ﺍاﻟﻁطﻠﺑﺔ

ﺇإﺟﺭرﺍاء ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﺭرﺋﻳﯾﺱس ﺍاﻹﺗﺣﺎﺩد ﺍاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﻣﻧﻅظﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻁطﻼﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻣﺣﻣﺩد ﻋﻠﻲ ﺑﻭوﻻﻁط
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ISAP Genel Kurulu
Toplantısı

iISAP General Assembly
Meeting

Ulusararası Öğrenci Dernekleri Platformu’nun Genel Kurulu Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Kafetaryasında
yapıldı. Uluslarararası öğrenci çalışması
yapan 28 dernek ve birliğin katıldığı genel
kurulda, yeni sekretarya oluşturulması,
asli ve yedek üyelik seçilmesi, yeni üyelerin katılımı oylamaya sunulması, tüzükte
aidat ile ilgili başlıkları, yeni projeler, uluslararası öğrenci sorunları raporunun son
hali değerledirilmesi gibi konular gündemdeydi.

General assembly of International Students Association Platform was performed in the cafeteria of Sefire-I Alem International Students Association. In the
assembly which 28 associations and unity
performing international student works
attended, subjects such as generating
new secretariat, election of permanent
and reserve members, putting attendance of new members to vote, titles about
fees of constitution, new projects, reports
of the problems of international students
were on the front burner.

ﺇإﺟﺘﻤﺎﻉع ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩد ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕت
ﺍاﻟﻄﻼﺑﻴﯿﺔ
ﺃأﻗﻴﯿﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺎﺕت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍاﻹﺗﺤﺎﺩد ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕت ﺍاﻟﻄﻼﺑﻴﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻴﯿﺘﻴﯿﺮﻳﯾﺎ
 ﺷﺎﺭرﻛﺖ. (ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﻭوﻭوﺣﺪﺓة ﺗﻘﻮﻡم28 ﻓﻲ ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻭوﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﺪﻭوﻝل.ﺑﺘﺪﺭرﻳﯾﺲ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭوﺃأﻋﻤﺎﻟﻬﮭﻢ
 ﺗﺸﻜﻴﯿﻞ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭرﻳﯾﺔ:ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل ﻣﻮﺍاﺿﻴﯿﻊ ﻣﻨﻬﮭﺎ
،٬ ﺇإﺧﺘﻴﯿﺎﺭر ﺃأﻋﻀﺎء ﺃأﺻﻠﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﺃأﺣﺘﻴﯿﺎﻁطﻴﯿﻴﯿﻦ،٬ﺟﺪﻳﯾﺪﺓة
،٬ﻣﺸﺎﺭرﻛﺔ ﺃأﻋﻀﺎء ﺟﺪﺩد ﻭوﻋﺮﺿﻬﮭﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﯾﺖ
ﻋﻨﺎﻭوﻳﯾﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪﻝل ﺍاﻹﺷﺘﺮﺍاﻙك ﻭوﺫذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
،٬ ﻣﺸﺎﺭرﻳﯾﻊ ﺟﺪﻳﯾﺪﺓة،٬ (ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن )ﺍاﻟﻨﻈﺎﻡم ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻲ
ﻭوﺗﻘﻴﯿﻴﯿﻢ ﺍاﻟﻮﺿﻊ ﺍاﻷﺧﻴﯿﺮ ﻟﺘﻘﺮﻳﯾﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ
. ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ
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Bayramlaşmalarımız

Celebrating Eids

Ramazan ve Kurban Bayramı’nda evlerinden uzakta olan öğrencilerimiz bayramın
tadını çıkarabilsin, burada tanıştıkları
ablaları ve kardeşleri ile birarada olsun
bayram daha anlamlı olsun diye İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği
projelerimiz kapsamında 1453 Topkapı
Sosyal Tesisler’inde öğrencilerimiz ilebayram kahvaltısında buluştuk. Samimi
ve sıcak bir ortamda geçen kahvaltımızın
ardından, öğrencilerimize bayram hediyelerini verdik ve bayramlaşmamızı gerçekleştirdik.

We met with 100 students for breakfast at
the 1453 Topkapı Social Facility for our students to enjoy, meet with the sisters they
met here, make their eid more meaningful
in the context of our projects supported by
Istanbul Metropolitan Municipality. After
our breakfast which was in a sincere and
warm atmosphere, we offered presents of
eid to students and celebrated each other.

ﺍاﻷﻋﻴﯿﺎﺩد
(ﺇإﻟﺘﻘﺖ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
100 ﻓﻲ ﻋﻴﯿﺪ ﺭرﻣﻀﺎﻥن ﻭوﻋﻴﯿﺪ ﺍاﻷﺿﺤﻰ ﺑـ
ﻁطﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻁطﻮﺏب ﻛﺎﺑﻲ ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭوﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﯾﺔ ﺍاﺳﻄﻨﺒﻮﻝل1453 ()ﻣﻄﻌﻢ
 ﺇإﺫذ ﺗﻨﺎﻭوﻟﺖ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻔﻄﻮﺭر ﻓﻲ ﺟﻮ،٬ﺍاﻟﻜﺒﺮﻯى
ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﻌﺎﺩدﺓة ﺑﻴﯿﻦ ﺃأﺧﻮﺍاﺗﻬﮭﻦ ﻭوﺻﺪﻳﯾﻘﺎﺗﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ
 ﻭوﺑﻌﺪ ﺍاﻟﻔﻄﻮﺭر ﺍاﻟﺬﻱي ﺟﺮﻯى ﻓﻲ.ﺗﻌﺮﻓﻦ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﻦ
ﺟﻮ ﺩدﺍاﻓﻰء ﻭوﺣﻤﻴﯿﻢ ﺗ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﯾﻢ ﺍاﻟﻬﮭﺪﺍاﻳﯾﺎ ﻭوﺗﺒﺎﺩدﻝل
.ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﯿﺪ
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İftarlarımız

Iftars

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak
gerçekleştirdiğimiz proje dahilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birkaç defa
Çırpıcı Sosyal Tesisler’inde öğrencilerimize iftar verdi. Zengin menüsü ve kaliteli
hizmetiyle bizi ağırlayan belediye tesislerinde öğrencilerimiz çok memnun olmakla birlikte Türk insanın misafirperverliğini
görmüşlerdir.

In the context of joint project with Istanbul
Metropolitan Municipality, Istanbul Metropolitan Municipality offered iftar for 140
students in total two times in the Çırpıcı
Social Facility. In the facility of municipality welcomed us with its rich menu and
quality, our students were so pleased and
see the hospitality of Turkish people.

Her sene geleneksel olarak yaptığımız
iftar pikniği programımız bu sene Süleymaniye Camii Avlusuna gerçekleşmiştir.
Süleymaniye Camii’nin eşsiz ve huzurlu
atmosferinde İstanbul manzarasını temaşaa ederek dünyanın dört bir yanından
gelen 150 öğrencimizle oruçlarımızı açtık.
Derneğimizin önemli bir ayağını oluşturan
yönetim kurulu üyelerimiz, UDEF Hanımlar Komisyonu üyeleri ve gönüllülerimiz,
Ramazan ayı içerisinde öğrencilerimize
iftar verdiler. Toplamda 421 öğrencimizin
katılım gösterdiği farklı iftarlardan gönüllülerimiz kimi zaman kendi evlerinde,
kimi zaman öğrencilerin evlerinde kimi
zaman derneğimizde iftar verdi. Ramazan ayı münasabetiyle uhrevi bir havada
gerçekleşen iftarlarda samimi sohbet ve
muhabbet eşliğinde oruçlar açılmış, dualar edilmiş, kardeşlik duyguları pekişmiştir.

We organized traditional annual Iftar
picnic at the courtyard of Süleymaniye
Mosque this year. After breaking our fast
with 150 students came from all over the
world, we prayed isha and tarawih at the
unique and peaceful atmosphere of Süleymaniye Mosque in the iftar we had through view of Istanbul.
Member of administrative board of our
association, members of UDEF and volunteers offered iftar to our students within
the month of Ramadhan. In various iftars
which 421 students attended in total, our
volunteers offered iftar sometimes in
their or students’ homes and sometimes
in our association. With sincere conversations and love, fast were broken, prayers
were uttered and sense of fraternity were
established in iftars which were in spiritual
atmosphere due to Ramadhan.

ﺍاﻹﻓﻁطﺎﺭرﺍاﺕت
ﻗﺎﻣﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﺳﻁطﻧﺑﻭوﻝل ﺍاﻟﻛﺑﺭرﻯى ﻣﻥن ﺧﻼﻝل
ﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺍاﻟﺗﻌﺎﻭوﻥن ﻣﻊ ﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻁطﻼﺏب ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ
 ﻁطﺎﻟﺑﺔ140 ﺑﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم ﺇإﻓﻁطﺎﺭرﺍاً ﻟـ،٬ ()ﺳﻔﻳﯾﺭرﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم
 ﻭوﻗﺩد ﺃأﺑﺩدﺕت.ﻓﻲ ﻣﻁطﻌﻡم ﺟﺭرﺑﺟﻲ ﻭوﻋﻠﻰ ﺩدﻓﻌﺗﻳﯾﻥن
ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﺇإﻣﺗﻧﺎﻧﻬﮭﻥن ﻭوﺷﻛﺭرﻫﮬﮪھﻥن ﻟﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﻁطﻌﻡم ﺍاﻟﺫذﻱي
ﺭرﺣّ ﺏب ﺑﻬﮭﻥن ﺑﺈﻓﻁطﺎﺭرﻩه ﺍاﻟﻐﻧﻲ ﻭوﺧﺩدﻣﺗﻪﮫ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻳﯾﺔ ﻣﻥن
 ﻭوﻣﻥن ﺟﻬﮭﺔ ﺃأﺧﺭرﻯى ﻟﻺﻧﺳﺎﻥن ﺍاﻟﺗﺭرﻛﻲ،٬ﺟﻬﮭﺔ
.ﺍاﻟﻣﺿﻳﯾﺎﻑف
ﻭوﻗﺩد ﻗﺎﻣﺕت ﺍاﻟﺟﻣﻌﻳﯾﺔ ﺑﺗﻧﻅظﻳﯾﻡم ﺑﺭرﻧﺎﻣﺞ ﻧﺯزﻫﮬﮪھﺔ
 ﺣﻳﯾﺙث ﺗ ّﻡم،٬ﺍاﻹﻓﻁطﺎﺭر ﺍاﻟﺗﻘﻠﻳﯾﺩدﻱي ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﺟﺭرﻱي ﻛﻝل ﺳﻧﺔ
ﺍاﻹﻓﻁطﺎﺭر ﻭوﺗﻧﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﺷﺎﻱي ﻭوﺃأﺩدﺍاء ﺻﻼﺓة ﺍاﻟﻌﺷﺎء ﻣﻊ
ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺎﺕت ﻣﻥن ﺟﻣﻳﯾﻊ ﺃأﻧﺣﺎء ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم ﻓﻲ
.ﺍاﻷﺟﻭوﺍاء ﺍاﻟﻔﺭرﻳﯾﺩدﺓة ﻟﺟﺎﻣﻊ ﺍاﻟﺳﻠﻳﯾﻣﺎﻧﻳﯾﺔ
،٬ﻗﺎﻡم ﺃأﻋﺿﺎء ﺍاﻟﻣﺟﻠﺱس ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻱي ﻭوﺍاﻟﻣﺗﻁطﻭوﻋﻭوﻥن
،٬ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﻳﯾﺷﻛﻠﻭوﻥن ﺇإﺣﺩدﻯى ﺍاﻟﻘﻭوﺍاﻋﺩد ﺍاﻷﺳﺎﺳﻳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭوﻥن ﻣﻊ ﺃأﻋﺿﺎء ﺍاﻹﺗﺣﺎﺩد ﺍاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻟﻠﻣﻧﻅظﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻁطﻼﺑﻳﯾﺔ ﺑﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم ﺇإﻓﻁطﺎﺭرﺍاﺕت ﺧﻼﻝل
 ﻭوﻗﺩد. ﻁطﺎﻟﺑﺔ421  ﺷﺎﺭرﻙك ﻓﻳﯾﻬﮭﺎ،٬ﺷﻬﮭﺭر ﺭرﻣﺿﺎﻥن
ﺟﺭرﺕت ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻹﻓﻁطﺎﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏب ﻗﺭرﺍاءﺓة ﺍاﻷﺩدﻋﻳﯾﺔ
 ﻭوﺃأﺣﻳﯾﺎﻧﺎ ً ﺃأﺧﺭرﻯى ﻓﻲ،٬ًﻓﻲ ﺑﻳﯾﺕت ﺍاﻟﻣﺗﻁطﻭوﻋﺎﺕت ﺃأﺣﻳﯾﺎﻧﺎ
 ﻓﻲ ﺟﻭو،٬ﺳﻛﻥن ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺑﺎﺕت ﺃأﻭو ﻓﻲ ﺩدﺍاﺧﻝل ﺍاﻟﺟﻣﻌﻳﯾﺔ
 ﺣﻳﯾﺙث ﻗﻭوﻳﯾﺕت،٬ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺩدﺭرﺩدﺷﺔ ﻭوﺍاﻟﺻﺣﺑﺔ ﺍاﻟﺣﻣﻳﯾﻣﺔ
.ﻣﺷﺎﻋﺭر ﺍاﻷﺧﻭوﺓة

31

32

SOSYAL BİRİMİ

33

SOSYAL BİRİMİ

34

Malavi’yi Öğrendik
Her ay geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ülke tanıtım ve yemek günlerimizde
Kasım ayında yaklaşık 2 saat boyunca
Malavi’yi keşfettik. Afrika’nın güneyinde
küçük bir ülke olan Malavi’den gelen öğrencimiz Rahema ve 3 arkadaşı Malavi’yi
anlatan sunum yaptılar ve kendi elleriyle
yaptıkları ülkelerinin yöresel yemeği olan
mısır unu ekmeği, lahana salatası ve tavuk yemeğini misafirlerine ikram ettiler.

We learned More About
Malawi
In November, we found out more about
Malawi during 2 hours in traditional country
introduction and food days which we do
monthly. Rahema and her 3 friends who
came from Malavi where a small country at
the South Africa made presentation about
Malawi and offered corn flour bread, cabbage salad and chicken meal which they cook
by themselves to the guests.

(ﺍاﻟﺘﻌ ّﺮﻑف ﻋﻠﻰ) ﻣﺎﻻﻓﻲ
ﺗ ّﻢ ﺍاﻟﺘﻌ ّﺮﻑف ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﻠﺪ )ﻣﺎﻻﻓﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝل
ﺍاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍاﻟﺘﻘﻠﻴﯿﺪﻱي ﺍاﻟﺸﻬﮭﺮﻱي )ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﺍاﻟﺘﻌﺮﻳﯾﻒ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
،٬  ﺗﺸﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻭوﺍاﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕت( ﻓﻲ ﺷﻬﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ﻭوﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺔ.ﻓﻲ ﻣﺪﺓة ﺍاﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﺎﻋﺘﻴﯿﻦ
ﺭرﺣﻴﯿﻤﺔ ﻭوﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﯾﻘﺎﺗﻬﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﯾﻢ ﻋﺮﺽض
 ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﺒﻠﺪ ﺍاﻟﺼﻐﻴﯿﺮ ﺍاﻟﺬﻱي،٬ (ﻳﯾﺘﺤﺪﺙث ﻋﻦ )ﻣﺎﻻﻓﻲ
 ﻭوﺑﻌﺪ ﺃأﻥن ﺻﻨﻌﺖ ﺭرﺣﻴﯿﻤﺔ.ﻳﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏب ﺍاﻓﺮﻳﯾﻘﻴﯿﺔ
ﻭوﺻﺪﻳﯾﻘﺎﺗﻬﮭﺎ ﺧﺒﺰ ﺫذﺭرﺓة ﻭوﺳﻠﻄﺔ ﻛﺮﻧﺐ ﻭوﺃأﻛﻠﺔ ﺩدﺟﺎﺝج
. ﺗ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﯾﻤﻬﮭﺎ ﻟﻠﻀﻴﯿﻮﻑف،٬
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Aşure Günümüz
Aşure Günü münasebetiyle derneğimizde
gönüllülerimzile birlikte geleneksel Aşure tatlısı yapıldı ve dağıtıldı. Aşureyi ilk
kez tadanlar ve daha önceden tadıp çok
beğenen öğrencilerimiz programa yoğun
katılım sağladılar.

Day of Ashura (Noah’s
pudding)
On the occasion of day of Ashura, traditional Ashura desert was cooked and delivered with our volunteers in the association.
The ones who tasted Ashura for the first
time and students tasted it before actively
participated to the organization.

ﻳﯾﻮﻡم ﻋﺎﺷﻮﺭرﺍاء
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﯾﻮﻡم ﻋﺎﺷﻮﺭرﺍاء ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻄﻮﻋﺎﺕت ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ( ﺑﺼﻨﻊ ﻭوﺗﻮﺯزﻳﯾﻊ
 ﺣﻴﯿﺚ ﻛﺎﻥن ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك،٬ ﺣﻠﻮﻯى ﻋﺎﺷﻮﺭرﺍاء ﺍاﻟﺘﻘﻠﻴﯿﺪﻳﯾﺔ
ﺇإﻗﺒﺎﻝل ﻛﺒﻴﯿﺮ ﻣﻦ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻤﻌﺠﺒﺎﺕت ﺑﻠﺬﺗﻬﮭﺎ ﻣﻦ
 ﻭوﻣﻦ ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ ﺃأﻛﻠﻦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺤﻠﻮﻯى ﻟﻠﻤﺮﺓة،٬ ﺟﻬﮭﺔ
ﺍاﻷﻭوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﮭﺔ ﺃأﺧﺮﻯى
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Türkçe Sınıflarımızla
Gezi
Türkçe’yi yeni öğrenen ve İstanbul’a alışmaya çalışan Türkçe sınıfı öğrencilerimizle Feshane ve Pierre Loti’ye gezi düzenledik. Türkçe Sınıfı Hocalarımız Çağlayan
Ömerustaoğlu ve Münteha Adıgüzel ile
dernek çalışanlarımızdan Kadriye Şahin,
Rümeysa Kaya, Derya Gergin eşliğinde
Feshane’den teleferikle Pierre Loti tepesine çıkan öğrencilerimiz manzara eşliğinde çay içip fotoğraf çektirdikten sonra
gezimiz son buldu.

Trip With Turkish Classes
With the students of Turkish classes who
learn Turkish and try to get used to Istanbul, we had a tour to Feshane and Pierre
Loti. Students who traveled with cable car
from Feshane to Pierre Loti with Çağlayan
Ömerustaoğlu and Münteha Adıgüzel,
teachers of Turkish classes, and Kadriye
Şahin, Rumeysa Kaya and Derya Gergin,
association employees, drank tea and captured photographs and then our trip was
ended.

ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻁطﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ
(ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺘﻨﻈﻴﯿﻢ ﺟﻮﻟﺔ ﺍاﻟﻰ " ﻓﺲ ﻫﮬﮪھﺎﻧﺔ " ﻭو " ﺑﻴﯿﻴﯿﺮ ﻟﻮﺗﻲ
 ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ،٬" ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﺍاﻟﺠﺪﺩد
 ﻭوﻗﺪ. ﻳﯾﺤﺎﻭوﻟﻦ ﺍاﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍاﻟﻤﺤﻴﯿﻂ ﻓﻲ ﺍاﺳﻄﻨﺒﻮﻝل
ﺭرﺍاﻓﻘﺘﻬﮭﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕت ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﺟﺎﻻﻳﯾﺎﻥن ﻋﻤﺮ
ﺃأﻭوﺳﻄﻪﮫ ﺍاﻭوﻏﻠﻮ ﻭوﻣﻨﺘﻬﮭﻰ ﺃأﺩدﻱي ﻛﻮﺯزﻝل ﺍاﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻮﻅظﻔﺎﺕت ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻗﺪﺭرﻳﯾﺔ ﺷﺎﻫﮬﮪھﻴﯿﻦ ﻭوﺭرﻭوﻣﻴﯿﺼﺎء
 ﺣﻴﯿﺚ ﺗ ّﻢ ﺗﻨﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﺸﺎﻱي،٬ﻛﺎﻳﯾﺎ ﻭوﺩدﺭرﻳﯾﺎ ﺟﺮﺟﻴﯿﻦ
ﻭوﺍاﻟﺘﻘﺎﻁط ﺍاﻟﺼﻮﺭر ﺍاﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍاﻓﻴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺔ "ﺑﻴﯿﻴﯿﺮ
.ﻟﻮﺗﻲ " ﺑﻌﺪ ﺍاﻟﺼﻌﻮﺩد ﺍاﻟﻴﯿﻬﮭﺎ ﺑﻮﺍاﺳﻄﺔ ﺗﻠﻔﺮﻳﯾﻚ
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ﺭرﺣﻠﺔ ﺍاﻟﻰ ﺃأﻛﺠﺎﻛﻮﺟﺎ

Akçakoca Gezimiz

Our Trip to Akçakoca

Yeni gelen 30 öğrencilerimizle beraber
kaynaşmayı amaçlayarak Akçakoca’ya
gezi düzenledik. 16-18 Ekim Tarihleri arasında gerçekleşen gezimizde Akçakoca
Belediyesinin özel davetlisi olan öğrencilerimiz deniz kıyısında kahvaltı yaptıktan
sonra Akçakoca’nın yöresel pazarında
gezdiler ve yöresel yemekleri tattılar. Akşam yemeğinde ise balık ziyafeti çektiler.
Yöre halkının sempatik ilgisiyle karşılaşan
öğrencilerimiz de geziyi çok beğendiklerini ifade ettiler.

We organized a trip to Akçakoca with 30
of our newly came students to socialize.
In our trip which was between the dates
of 16-18 October, our students who were
special guests of Akçakoca Municipality
had been full of fish at dinner after they
had their breakfast by seaside, had tour at
local bazaar of Akçakoca and tasted traditional foods. Students who had the warm
hearted attraction of local people claimed
that they really liked this trip.

ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
18_ 16 (ﺑﺘﻨﻈﻴﯿﻢ ﺭرﺣﻠﺔ ﺍاﻟﻰ ﺃأﻛﺠﺎﻛﻮﺟﺎ ﺑﻴﯿﻦ
 ﻁطﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ30  ﺗﺸﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻷﻭوﻝل ﻣﻊ/ﺍاﻛﺘﻮﺑﺮ
 ﻭوﺫذﻟﻚ ﺑﻬﮭﺪﻑف،٬ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻀﻴﯿﻔﺎﺕت ﺍاﻟﺠﺪﺩد
. ﺍاﻹﻧﺴﺠﺎﻡم ﻭوﺍاﻟﺘﺄﻗﻠﻢ
ﻭوﻗﺪ ﻭوﺟﻬﮭﺖ ﺑﻠﺪﻳﯾﺔ ﺃأﻛﺠﺎﻛﻮﺟﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺩدﻋﻮﺓة ﺧﺎﺻﺔ
 ﻭوﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﻔﻄﻮﺭر ﻋﻠﻰ. ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻀﻴﯿﻔﺎﺕت
ﺷﺎﻁطﻰء ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺗﺠﻮﻟﺖ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻮﻕق
 ﺍاﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ،٬ﺍاﻟﺸﻌﺒﻴﯿﺔ ﻭوﺗﻨﺎﻭوﻟﻦ ﺍاﻷﻁطﻌﻤﺔ ﺍاﻟﻤﺤﻠﻴﯿﺔ
 ﻭوﻗﺪ ﻋﺒّﺮﺕت ﻫﮬﮪھﺆﻻء.ﺗﻨﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﺴﺎء
ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻋﻦ ﺇإﻣﺘﻨﺎﻧﻬﮭﻦ ﻭوﺷﻜﺮﻫﮬﮪھﻨﻸﻫﮬﮪھﻞ ﻫﮬﮪھﺬﻩه
. ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ ﺭرﺣﺒﻮﺍا ﺑﻬﮭﻦ
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DERGİMİZ ÇIKTI!!!
Dergimiz TALEBE’nin ilk E. OUR MAGAZİNE WAS
Sayısı çıktı!!!
PUBLISHED!!!
Dergimiz TALEBE’nin ilk sayısı çıktı.
Öğrencilerimizin yazılarından oluşan
dergide, onların ülkelerini, anılarını, kültürlerini, yemeklerini, Türkiye’deki gözlemlerini, hayallerini, hedeflerini kaleme
aldılar. Bununla birlikte kendi yaptıkları
röportajlar, Türkiye’de eğitim aldıkları
akademik alanlar, kendi yazdıkları şiirler ve kendi çektikleri fotoğraflar ile gezi
yazılarını paylaştılar. Altı ayda bir çıkması
planlanan dergimiz, öğrencilerimiz yazıları ile kendi ülkelerinine ve kendi iç dünyalarına yolculuğa imkan tanımaktadır.

First issue of our magazine TALABE has
been published.
First issue of our magazine TALABE has
published. In the magazine which composed of writings of our students, they wrote up their countries, memories, cultures,
and foods, observations of Turkey, dreams
and aims. Moreover, they shared interviews they made, academic fields they
are in, their own poems and photographs
and travel writings. The magazine which is
planned to be published in every six months, our students find a chance to express
their countries and inner world.

!!! ّ" ﺻﺪﺭرﺕت ﻣﺠﻠﺔ " ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﺣﻴﯿﺚ،٬" ﺻﺪﺭر ﺍاﻟﻌﺪﺩد ﺍاﻷﻭوﻝل ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ " ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﺗﻌﺮﻳﯾﻒ ﺑﻠﺪﻫﮬﮪھﻦ:ﺷﺎﺭرﻛﺖ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺗﻬﮭﻦ ﻧﺤﻮ
ﻭوﺫذﻛﺮﻳﯾﺎﺗﻬﮭﻦ ﻭوﺛﻘﺎﻓﺘﻬﮭﻦ ﻭوﺃأﻛﻼﺗﻬﮭﻦ ﻭوﺃأﺣﻼﻣﻬﮭﻦ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻰ ﻛﺘﺒﺎﺗﻬﮭﻦ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﯿﺎ،٬ﻭوﺃأﻫﮬﮪھﺪﺍاﻓﻬﮭﻦ
 ﻭوﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﻠﻘﻴﯿﻨﻪﮫ ﻓﻲ،٬ﻭوﺍاﻟﻠﻘﺎءﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻗﻤﻦ ﺑﻬﮭﺎ
 ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻓﻲ،٬ﺍاﻟﻤﺠﺎﻝل ﺍاﻷﻛﺎﺩدﻳﯾﻤﻲ
 ﻭوﺻﻮﺭرﻫﮬﮪھﻦ ﺍاﻟﺘﻲ،٬ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻌﺪﺩد ﺍاﻷﺷﻌﺎﺭر ﺍاﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻨﻬﮭﺎ
 ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﻘﺮﺭر ﺃأﻥن ﺗﺼﺪﺭر ﺍاﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﺮﺓة ﻛﻞ.ﺍاﻟﺘﻘﻄﻨﻬﮭﺎ
 ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﺗﺘﻴﯿﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍاﻟﺪﺧﻮﻝل ﺍاﻟﻰ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ،٬ﺳﺘﺔ ﺃأﺷﻬﮭﺮ
.ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﮭﻦ
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Gönüllü Kahvaltısı
Maddi ve manevi destekleri ile derneğimize katkı sağlayan gönüllülerimizle
ayda bir yaptığımız gönüllü kahvatılarını
gerçekleştirdik. 1453 Sosyal Tesislerinde
yapılan kahvaltı programına öğrencilerimiz de katıldı. Gönüllü Biriminden sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Zeynep Aydın
yaptığı konuşmasında gönüllülerimize
maddi ve manevi nakdi ve ayni yaptıkları
yardımlardan verdikleri ve verdikleri burslardan ötürü dernek adına teşekkürlerimizi iletti.

VOLUNTEERS
DEPARTMENT
We had monthly breakfast with our volunteers who contribute to the association by
giving material and spiritual support. Our
students also attended to breakfast took
place in1453 social facility. In the speech of
Zeynep Aydın, member of board responsible for volunteers department, expressed gratitude on behalf of the association
for their material and spiritual support, in
cash and in kind helps and scholarships.

ﺍاﻟﻮﺣﺪﺓة ﺍاﻟﺘﻄﻮﻋﻴﯿﺔ
ﺗ ّﻢ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم ﺑﺘﻨﻈﻴﯿﻢ ﻓﻄﻮﺭر ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻁطﻮﺏب ﻛﺎﺑﻲ
 ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﺎﺕت ﻓﻲ1453 (ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣﻄﻌﻢ
ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ ( ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ
 ﻭوﺷﺎﺭرﻛﺖ ﻓﻲ.ﻳﯾﻘﺪﻣﻦ ﺍاﻟﺪﻋﻢ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﻤﻌﻨﻮﻱي
 ﻭوﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ. ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻔﻄﻮﺭر ﻁطﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﻌﻀﻮﺓة ﺍاﻟﻤﺴﺆﻭوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺯزﻳﯾﻨﺐ
ﺃأﻳﯾﺪﻥن ﺑﺎﺳﻢ ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﺎﺕت ﻋﻠﻰ
.ﺩدﻋﻤﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻤﺎﺩدﻱي ﻭوﺍاﻟﻤﻌﻨﻮﻱي
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Ali Kuşçu Uzay Evi Gezisi

Ali Kuşçu Space House

Eyüp Belediyesi Ali Kuşçı Uzay Evi kapılarını
öğrencilerimize açtı. Uzayın derinliklerine
yapılan yolculukta öğrencilerimiz simulasyonla yerçekimsiz ortamda durdu ve Mars’a
seyahat ettiler. Öğrencilerimize eşlik eden
dernek çalışanımız Nilüfer Gövercin ve yönetim kurulu üyemiz Elif Ersal Uzay Gezisinin ardından yapılan piknikte yaz tatili
sebebiyle uzun bir aradan sonra hasret giderdiler.

Eyüp Municipality Ali Kuşçu Space House
opened its doors for our students. Students stayed in gravity free environment
and traveled to mars in the tour to deep
space. After space tour, Nilüfer Gövercin, association employee, and Elif Ersal,
member of administrative board, fulfilled
their longing with students turned back
from their countries after a long time in a
picnic activity.
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Eyüp Mezar Taşları
Gezisi
Öğrencilerimizle beraber Eyüp Mezar Taşları Gezisi yaptık. Öğrencilerimiz rehberimiz eşliğinde Dernekte buluşup Pierre
Loti tepesine gitti. Pierre Loti tepesinin
tarihinden bahseden rehberimiz Pierre
Loti tepesinin Pierre Loti buraya gelmeden önce içinde İdris-i Bitlisi isimli zatın
mezarının bulunduğu için İdris-i Bitlis Tepesi olarak bilindiğini Pierre Loti isimli İstanbul aşığı Fransız bir asker oraya yerleştikten sonra tepenin isminin değiştiğini
ifade etti. Tepede bulunan kahvahanede
içeceklerini içen öğrencilerimiz ardından
Eyüp mezar taşlarını tanımaya başladılar.
Rehberimiz Şerife Alcan mezar taşlarının
Osmanlı mimarisi ve estetiğini yansıttığını, mezar taşlarının ölen kişilerin yaşını,
cinsiyetini, mesleğini, ailesini, ölüm tarihi
hakkında bilgi verdiğini ifade etti. Rehberimiz Şerife Alcan “Örneğin, kavuklu
mezar taşları devlet erkânından birinini
olduğunu, süslü mezar taşları ölen kişinin bayan olduğunu, çiçekli mezar taşları
ölen kişinini genç yaşta öldüğünü göstermektedir. Cellât mezarlarında ise hiçbir iz
işaret yazı bulunmaz, onun bir cellada ait
olduğu bilinir fakat kimliği hakkında bilgi
almak mümkün değildir.“dedi. Öğrencilerimiz ve eşlik eden çalışanımız Şaduman
Özcan ve Nilüfer Gövercin ile yönetim
kurulu üyemiz Elif Ersal Eyüp Sultan Hz.
Türbesini ziyaret ettikten sonra dönüşe
geçtiler. Sağanak yağmur ve soğuğa rağmen gezimiz keyifli geçmiş olup öğrencilerimiz çok istifade ettiklerini belirttiler.

Trip to Eyüp Gravestones
We had a tour to Eyüp gravestones with
our students. Our students went to hill of
Pierre Loti with the guide after meeting
in the association. Our guide mentioning
the history of Pierre Loti hill stated that
the name of Pierre Loti Hill was known
as İdris-I Bitlisi Hill due to Grave of İdris-I
Bitlisi being here before Pierre Loti came,
and change of the name after a French
soldier named Pierre Loti who was in love
with Istanbul settled here. Students after
drinking at the cafe located at the hill started to know Eyüp gravestones. Our guide
Şerife Alcan expressed that the reflection
of Ottoman architecture and esthetics
on gravestones in which age, gender, occupation, family and date of death of the
deceased are the given as information.
The guide Şerife Alcan said “For instance,
quilted gravestones show the deceased
were of high state officials, ornate gravestones belong to women, and gravestones
in flower show deceased were young. Gravestones of executioners do not show any
sign or writings on them and it is known
that they belong to executioners but it is
not possible to get any information about
their identity.” The students and accompaniers Şadıman Özcan and Nilüfer Gövercin,
association employees, Elif Ersal, member
of administrative board, returned after
visiting the tomb of Eyüp Sultan. Despite of the heavy rain and cold, our trip was
enjoyable and students claimed that they
really took the advantage of it.

ﺟﻮﻟﺔ ﺑﻴﯿﻦ ﺷﻮﺍاﻫﮬﮪھﺪ ﺍاﻟﻘﺒﻮﺭر ﻓﻲ ﺣ ّﻲ ﺃأﻳﯾﻮﺏب
( ﻧﻈﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻛﻤﺎ ﺯزﺍاﺭرﺕت،٬ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻟﺸﻮﺍاﻫﮬﮪھﺪ ﺍاﻟﻘﺒﻮﺭر ﻓﻲ ﺃأﻳﯾﻮﺏب
 ﻭوﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ." ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت " ﺗﻠﺔ " ﺑﻴﯿﻴﯿﺮ ﻟﻮﺗﻲ
ﺍاﻟﻤﺮﺷﺪﺓة ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺷﺮﻳﯾﻔﺔ ﺃأﻟﺠﺎﻥن ﻋﻦ ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه
،٬"  ﺇإﺫذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺴﻤﻰ ﺑﺘﻠﺔ " ﺍاﺩدﺭرﻳﯾﺲ ﺑﻴﯿﺘﻠﺲ،٬ﺍاﻟﺘﻠﺔ
ﻏﻴﯿﺮ ﺃأﻥن ﻣﺠﻴﯿﺊ ﺍاﻟﺠﻨﺪﻱي ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭوﺇإﻗﺎﻣﺘﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻨﺎﻙك
 ﻛﺎﻥن ﺳﺒﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻐﻴﯿﻴﯿﺮ ﺍاﺳﻢ،٬ﻭوﺣﺒﻪﮫ ﻟﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﻤﻜﺎﻥن
 ﻭوﺑﺬﻟﻚ ﺃأﺻﺒﺤﺖ ﺗُﺴﻤﻰ ﺑﺘﻠﺔ،٬ﺍاﻟﺘﻠﺔ ﻟﻴﯿﺤﻤﻞ ﺍاﺳﻤﻪﮫ
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺷﺮﻳﯾﻔﺔ ﻋﻦ.""ﺑﻴﯿﻴﯿﺮ ﻟﻮﺗﻲ
ﺷﻮﺍاﻫﮬﮪھﺪ ﺍاﻟﻘﺒﻮﺭر ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍاﻟﻄﺮﺍاﺯز ﻭوﺍاﻟﻔﻦ
 ﻭوﻫﮬﮪھﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ،٬ﺍاﻟﻤﻌﻤﺎﺭرﻱي ﺍاﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭوﺟﻤﺎﻟﻪﮫ
ﺍاﻟﻮﻗﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﻟﻠﺰﺍاﺋﺮ ﻋﻦ ﺍاﻟ ُﻤﺘﻮﻓّﻰ
 ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﻭوﻻﺩدﺗﻪﮫ ﻭوﻭوﻓﺎﺗﻪﮫ ﻭوﺟﻨﺴﻴﯿﺘﻪﮫ ﻭوﻣﻬﮭﻨﺘﻪﮫ:ﻣﺜﻞ
 ﻭوﺍاﺳﺘﻤﺮﺕت ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺷﺮﻳﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﯾﺜﻬﮭﺎ.ﻭوﻋﺎﺋﻠﺘﻪﮫ
 ﺍاﻟﺸﺎﻫﮬﮪھﺪﺓة ﺍاﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﯿﻬﮭﺎ،٬ "ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﺜﺎﻝل:ﻗﺎﺋﻠﺔ
،٬ﻗﺒﻌﺔ ﺃأﻭوﺧﻮﺫذﺓة ﺗﻌﻨﻲ ﺃأﻥن ﺍاﻟ ُﻤﺘﻮﻓﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱي
،٬ﻭوﺍاﻟﺸﺎﻫﮬﮪھﺪﺓة ﺍاﻟﻤﺰﻳﯾﻨﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺃأﻥن ﺍاﻟ ُﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﯿﺪﺓة
ﻭوﺍاﻟﺸﺎﻫﮬﮪھﺪﺓة ﺍاﻟﻤﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﻮﺭرﻭوﺩد ﺗﻌﻨﻲ ﺃأﻥن ﺍاﻟ ُﻤﺘﻮﻓﻰ
 ﺃأﻣﺎ ﺷﺎﻫﮬﮪھﺪﺓة ﺍاﻟﺠﻼﺩدﻳﯾﻦ ﻭوﻣﻨﻔّﺬﻱي ﺍاﻹﻋﺪﺍاﻡم،٬ﺷﺎﺏب
 ﻭوﺯزﺍاﺭرﺕت ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت."ﻓﻠﻴﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻘﺒﺮ ﺃأﻱي ﺇإﺷﺎﺭرﺓة
،٬ﺧﻼﻝل ﻫﮬﮪھﺬﻩه ﺍاﻟﺠﻮﻟﺔ ﺿﺮﻳﯾﺢ ﺍاﻟﺴﻠﻄﺎﻥن ﺃأﻳﯾﻮﺏب
ﺣﻴﯿﺚ ﺭرﺍاﻓﻘﺘﻬﮭﻦ ﺍاﻟﻤﻮﻅظﻔﺎﺕت ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺷﺎﺩدﻭوﻣﺎﻥن
ﺍاُﺯزﺟﺎﻥن ﻭوﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﻧﻴﯿﻠﻮﻓﺮ ﻛﻮﻓﺮﺟﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻌﻀﻮﺓة ﻓﻲ
 ﻭوﻓﻲ ﻁطﺮﻳﯾﻖ.ﻟﺠﻨﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪﺓة ﺍاﻟﻴﯿﻒ ﺃأﺭرﺳﺎﻝل
 ﻋﺒّﺮﺕت ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﻋﻦ،٬ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﺍاﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺇإﻗﺎﻣﺘﻬﮭﻦ
 ﻭوﺃأﻧﻬﮭﻦ ﺇإﺳﺘﻔﺪﻥن ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﻩه،٬ﺍاﻣﺘﻨﺎﻧﻬﮭﻦ ﻭوﺷﻜﺮﻫﮬﮪھﻦ
.ﺍاﻟﺠﻮﻟﺔ ﺭرﻏﻢ ﺍاﻟﻤﻄﺮ ﺍاﻟﻐﺰﻳﯾﺮ ﻭوﺍاﻟﺒﺮﺩد ﺍاﻟﺸﺪﻳﯾﺪ
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Sinema Günlerimiz
Sefire-i Alem sinema günleri kapsamında gerçekleştirilen ve Nilüfer Gövercin ve
Elif Ersal tarafından seçilen sinema gösterimlerimiz başladı. Otistik bir dahinin
yaşamını anlatan Temple Grandin ve Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı
animasyon filmi Hz. Muhammed’in Hayatı ve Kutlu Yolculuk filmleri öğrencilerimizle birlikte izlendi. Öğrencilerimiz tarafından yoğun rağbet gören filmlerimiz her
ay gösterilmeye devam edecektir.
Temple Grandin
Peygamber Efendimizin Hayatı
Kutlu Yolculuk

Cinema Days
In the context of cinema days of Sefire-I
Alem, presentation of films chosen by Nilüfer Gövercin and Elif Ersal have started.
Films of Temple Grandin which is about
the life of an autistic genius and animation Life of Prophet Muhammed and Blessed Journey about the life of our Prophet
have been watched with our students.
Movies attracted the grand attention by
students and it will be watched monthly.

ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﺍاﻟﺴﻴﯿﻨﻤﺎ
( ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﺗ ّﻢ ﺍاﺧﺘﻴﯿﺎﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﻣﻦ ﻗِـﺒَـﻞ،٬ﺑﻌﺮﺽض ﺃأﻓﻼﻡم ﺳﻴﯿﻨﻤﺎﺋﻴﯿﺔ
 ﻭوﻗﺪ ﺷﺎﻫﮬﮪھﺪﺕت.ﻧﻴﯿﻠﻮﻓﺮ ﻛﻮﻓﺮﺟﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﻴﯿﻒ ﺃأﺭرﺳﺎﻝل
" ﻓﻴﯿﻠﻢ " ﺗﻤﺒﻞ ﻛﺮﺍاﻧﺪﻳﯾﻦ:ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺃأﻓﻼﻣﺎ ً ﻣﺜﻞ
ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﺪﻭوﺭر ﺃأﺣﺪﺍاﺛﻪﮫ ﺣﻮﻝل ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎﺏب ﺑﻤﺮﺽض
 ﻭوﻓﻴﯿﻠﻢ ﻳﯾﺮﻭوﻱي ﺣﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻟﺮﺳﻮﻝل ﺻﻠﻰ ﷲ،٬ﺍاﻟﺘﻮ ّﺣﺪ
 ﻭوﻗﺪ ﺗ ّﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﮬﮪھﺪﺗﻪﮫ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡم،٬ﻋﻠﻴﯿﻪﮫ ﻭوﺳﻠﻢ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻰ ﺃأﻓﻼﻡم ﺃأﺧﺮﻯى ﺗﺮﻭوﻱي،٬ﺍاﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ
 ﻭوﺳﻴﯿﺴﺘﻤﺮ ﻋﺮﺽض.ﺍاﻟﺴﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻨﺒﻮﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﺒﺎﺭرﻛﺔ
ﺍاﻷﻓﻼﻡم ﺷﻬﮭﺮﻳﯾﺎ ً ﻧﺘﻴﯿﺠﺔ ﻹﻗﺒﺎﻝل ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت ﺍاﻟﻜﺒﻴﯿﺮ

UDEF

1000 Yılın Sesi Türkçe
Programına katıldık.

We attended the program The
Voice of 1000 Years; Turkish

Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği olarak Yunus Emre Enstitüsü’nün
organize ettiği “1000 Yılın Sesi Türkçe”
programına katıldık. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen programda Türkçe’nin dünya
sesi olmasını gerektiğini vurgusu yapıldı. Türkçe öğrenmeye çalışan öğrenciler
Dede Korkut, Kuzguni Yağız, Kutadgu
Bilig Zencerek, Türkçem Benim Bayrağım,
Cenk Sanatı: Saf Bağlayarak Matrak, Muhibbi, Donanma, Ekmek Tuz Hakkı Türkçe
Diler-Yunus Gibi oyunlarla Türkçenin 1000
yıllık serüvenini ortaya koydular.

We as Sefire-I Alem International Student Association attended “The Voice of
1000 Years; Turkish” organized by Yunus
Emre Institute. In the program with the
attendance of President Recep Tayyip Erdoğan Turkish language was mentioned
as it should be the world voice. Students
trying to learn Turkish exhibited the 1000
years of adventure of Turkish with the
plays of Dede Korkut, Kuzguni Yağız, Kutadgu Bilig Zencerek, Türkçem Benim Bayrağım (My Turkish is my flag), Cenk Sanatı:
Saf Bağlayarak (Art of War: Truncheon in
Line), Matrak, Muhibbi, Donanma (Navy),
Ekmek Tuz Hakkı (Right to Bread and Salt)
Türkçe Diler-Yunus Gibi (Like Yunus).

Uluslararası Öğrenci
Şurası Komisyon
Toplantıları
3-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Öğrenci Şurası toplantılarının bir
kısmı derneğimizde gerçekleşti. Şura
komisyonu üyeleri şura, sempozyum ve
çalıştayın usulü, organizasyonu gibi konuları görüştüler.

Meetings of International
Student Committee Council
Part of meetings of International Student
Council which took place on the dates of
3-8 November was in our association.
Committee council made decisions about
method and organization of symposium
and workshop by discussion.

ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﻟﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻒ
"ﺳﻨﺔ
(ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﻟﻐﺔ ﺍاﻹﻟﻒ
 ﻭوﻗﺪ ﺷﺎﺭرﻙك.ﺳﻨﺔ" ﺍاﻟﺬﻱي ﻧﻈﻤﻪﮫ ﻣﻌﻬﮭﺪ ﻳﯾﻮﻧﺲ ﺍاِﻣﺮﻱي
ﻓﻲ ﺍاﻟﺤﻀﻮﺭر ﺭرﺋﻴﯿﺲ ﺍاﻟﺠﻤﻬﮭﻮﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺴﻴﯿﺪ ﺭرﺟﺐ
 ﺣﻴﯿﺚ ﺗ ّﻢ ﺍاﻟﺘﺄﻛﻴﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭوﺭرﺓة،٬ﻁطﻴﯿﺐ ﺃأﺭرﺩدﻭوﻏﺎﻥن
 ﻭوﻗﺪ ﺃأﻅظﻬﮭﺮﺕت.ﺟﻌﻞ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﻟﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﺍاﻟﻠﻮﺍاﺗﻲ ﻳﯾﺒﺬﻟﻦ ﺟﻬﮭﺪﺍاً ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍاﻟﻠﻐﺔ،٬ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕت
 ﻣﻐﺎﻣﺮﺓة ﺍاﻷﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔﻭوﺫذﻟﻚ،٬ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ
،٬  ﺍاﻟﺠ ّﺪ ﻛﻮﺭرﻛﻮﻁط:ﺑﺘﻤﺜﻴﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﺍاﻟﺤﻜﺎﻳﯾﺎﺕت ﻧﺤﻮ
،٬ ﺍاﻷﺳﻄﻮﻝل،٬ ﻓﻦ ﺍاﻟﺤﺮﺏب،٬ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺔ ﻋَﻠﻤﻲ
. ﺣﻖ ﺍاﻟﺨﺒﺰ ﻭوﺍاﻟﻤﻠﺢ

ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕت ﺍاﻹﺳﺘﺸﺎﺭرﻳﯾﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ
ﺇإﻧﻌﻘﺪﺕت ﺑﻌﺾ ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕت ﺍاﻹﺳﺘﺸﺎﺭرﻳﯾﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﻴﯿﻦ ﺩدﺍاﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺟﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻄﻼﺏب
/ ﻓﻲ ﺷﻬﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،٬(ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻴﯿﺔ )ﺳﻔﻴﯿﺮﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻧﺎﻗﺶ ﺧﻼﻟﻬﮭﺎ ﺃأﻋﻀﺎء ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ،٬ﺗﺸﺮﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍاﻹﺳﺘﺸﺎﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺿﻴﯿﻊ ﺍاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕت
ﻭوﺃأﺳﻠﻮﺏب ﺍاﻟﻨﺪﻭوﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﺘﻨﻈﻴﯿﻤﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﺤﻠﻘﺎﺕت
.ﺍاﻟﺪﺭرﺍاﺳﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻟﻮﺭرﺵش
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3-8 Kasım tarihlerinde UDEF bünyesinde
gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Şurasına katıldık. 50 ülkeden uluslararası
öğrenci çalışması yapan dernek vakıf ve
kuruluşlarla yaptığımız şura, Yıldırım Beyazit Üniversitesi ile ortak yapılan sempozyum, Türkiye mezunları ile yapılan
mezunlar toplantısı ve çalıştaydan oluşan
programda öğrencilerimiz, personelimiz,
yönetim kurulumuz görev aldı. UDEF’in
isteği üzerine raporlama komisyonu olarak görev aldığımız şura ve sempozyumda uluslararası öğrencilere yönelik önemli
kararlar alınmıştır.

On 3-8 November we attended international students consultation program
held by UDEF (Federation of International
Student Association). We organized the
consultation with foundations and organizations that work with international
students from 50 different countries, symposium with Yildirim Beyazit University,
and programs that consists of alumni meetings with Turkey graduates and workshop which was served by our students,
staff members and board of directors. In
this consultation program and symposium
which we worked as reporting commission
took important oriented decision for international students.
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