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İÇERİK
BK-KTÖF 3. Yaşında
Bölüm grupları
Mezun ağı
Burslar projesi
Ocak Ayı Etkinlikleri

Değerli üyelerimiz,
BK-KTÖF Ocak ayı bülteni ile sizlerleyiz.
Öncelikle 27 Aralık Pazartesi gecesi TaşEv’de gerçekleştirdiğimiz
kutlamamıza gösterdiğiniz yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Başta
sponsorlarımız olmak üzere kokteylimize katkı koyan herkese çok
teşekkür ederiz.
Bu ayın bülteninde Federasyonumuzun 3. yılına özel olarak 7 Ocak
2019’da kurulmamızdan bu yana yaptıklarımızı özetledik. İyi
okumalar dileriz!
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu
(BK-KTÖF), Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde eğitim görmekte
olan 229 öğrenci tarafından kurulmuştur.
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Yönetim Kurulundan Mesajlar

BK-KTÖF
3.Yaşında
BK-KTÖF, siyasi her türlü bağlantıdan arınmış olarak, öğrencilerin
demokratik iradesi doğrultusunda faaliyet gösterir. Yönetimi öğrencilerin
katıldığı seçimler aracılığıyla belirlenir ve öğrencilerin haklarının sürekli
takipçisi olarak, Kıbrıs Türk toplumsal yaşantısının kalıcı bir parçası
hâline gelmek için çalışır.
BK-KTÖF’ün amaçları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
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Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dayanışma
ve topluluk hissiyatını geliştirmek.
Adaptasyon zorluklarını gündeme getirmek.
Etkinlik düzenlemek.
Burs hakkı başta olmak üzere KKTC hükûmeti nezdinde öğrencilerin
haklarını savunmak.
Birleşik Krallık hükûmeti ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde Kıbrıslı
Türk öğrencileri ilgilendiren konularda lobicilik yapmak.
Kıbrıslı Türk mezunlar ve öğrencilerin dâhil olduğu bir ağ kurmak.
Birleşik Krallık’ta okuma düşüncesinde olan öğrencilere yardımcı
olmak.
Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına Kıbrıslı Türklerin etkin
katılımlarını sağlamak
Diğer öğrenci örgütleriyle ilişkileri yürütmek.

BK-KTÖF
3.Yaşında
Pandemi öncesi BK-KTÖF;

Üyelerin ilişkilerini geliştirmek adına bölge
buluşmaları düzenlendi.
Birleşik Krallık’ta okuyan öğrencileri
yakından ilgilendiren konular hakkında
sosyal medya üzerinden düzenli olarak
bilgilendirmeler yayınladı.
Bir çok resmî davette öğrencilerin ihtiyaçları
yetkililere aktarıldı.

Pandemi süresince;
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İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’ta birçok
bakanlıkla çalışılıp ülkemize dönemeyen
öğrencilerimiz için iki adet acil durum uçuşu
organize edildi.
Merkezi karantina sistemini geliştirerek
öğrencilerin bu süredeki ihtiyaçlarını
yetkililere aktarıp onlara her alanda yardımcı
olundu.
Yurtdışı Öğrenci Koordinasyon Komitesiyle
sadece Birleşik Krallık’ta değil 18 farklı
ülkede okuyan öğrencilere yardımcı
olabilmek adına iletişim grupları açıldı.
Pandemi süresince eğitim için yurtdışına
çıkan öğrencilerin adaya döndüklerinde otel
karantinası ücretlerinden muaf tutulması için
yetkili bakanlıklar ile görüşüldü.
Tamamı psikoloji öğrencilerinden oluşan ve
aktifliğini sürdüren BK-KTÖF Sosyal Destek
kuruldu.
Birleşik Krallık’ta farklı dallarda eğitim
görmüş mezunlarımızla farklı alanlarda
meslek hayatı ve çalışma koşullarıyla ilgili
podcastlar çekildi.

BK-KTÖF
3.Yaşında
Evlerden çıkamadığımız günlerde öğrencilerin sosyal hayatlarına devam
edebilmelerini sağlamak, üyeler arası iletişimi devam ettirmek ve farklı
alanlarda akademik katkıda bulunmak adına Altın BK-KTÖF, Lockdown
Fest, Gelişim Atölyeleri ve Meslek Günleri gibi onlarca çevrim içi etkinlik ve
atölye gerçekleştirildi.
Kıbrıs’ta olduğumuz günlerde İskele Karpaz Gençlik Derneği ile beraber
kitap toplama kampanyası yürütülüp Karpaz Bölgesindeki ihtiyaçlı
ilkokullara toplamda 700’den fazla kitap ve ansiklopedi bağışı yapıldı.

Ağustos ayında gerçekleşen II. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresinin
organizasyonunda aktif rol oynandı.
Mayıs 2021’de yönetim kurulu oyu ile yüzyüze etkinliklere devam edilme
kararı alınmasının ardından, BK-KTÖF Mezuniyet Galası, Üniversiteye
Dönüş: Pizza& Şarap Gecesi, Birleşik Krallık’ta toplamda 26 adet bölge
buluşması ve geçtiğimiz hafta 3. Yıl Kutlamamız gibi birçok büyük çaplı
etkinlik organize edildi.
Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, İskele Karpaz Gençlik
Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Burslar Projesi
kapsamında öğrencilerin burs gereksinimleri yetkililere ulaştırıldı.
Üyelerimiz için birçok farklı alanda staj olacağı sağlandı.
2021 Güz dönemini de toplam 40 çevrim içi ve yüz yüze etkinlikle
tamamlamış bulunmaktayız. Yeni dönemde, önceki yıllarda olduğu gibi
birçok yeni çalışmayla üyelerimizi bir araya getirmeye ve sizlere her alanda
yardımcı olmaya devam edeceğiz.
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Hem Birleşik Krallık hem Kıbrıs’ta olan staj ve iş olanaklarının düzenli
olarak seçilip paylaşıldığı Linkedİn hesabı aktif hale getirildi.

GÜNCEL
HABERLER
Mezun Ağı

Mezun ağımızı genişletmeye devam etmekteyiz. Kayıtlarımızın güncelliğini
korumak ve sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek adına 2019, 2020 ve 2021
mezunlarının oluşturduğumuz kısa formu doldurmalarını rica ederiz.
https://forms.gle/bzsTTuLM7RMGgkEQ8

Bölüm Grupları

Siyasetten mühendisliğe toplam 17 farklı bölüm grubuyla sizlerleyiz. Hem
akademik yardım alabileceğiniz hem aynı bölümü okuduğunuz kişilerle bir
araya gelebileceğiniz platformlarımıza eklenmek için profilimizdeki kısa
kayıt formunu doldurabilirsiniz. Özellikle bulunduğumuz sınav döneminde
bölüm temsilcilerimiz sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Burslar Projesi
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Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu olarak, Avrupa Birliği
Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, İskele Karpaz Gençlik Derneği, Lefkoşa
Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği ile uzun süredir üzerinde
çalıştığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür
Bakanlığı Burslar Projesini tamamlamış ve ilgili bakanlığa sunmuş
bulunmaktayız.

GÜNCEL
HABERLER
Ocak Ayı Etkinlikleri
10 Ocak Pazartesi 19:00- Instagram canlı
yayınları serimizin birincisinde konuğumuz
Dilem Ruhluel Birleşik Krallık’ta yüksek lisans
başvuru prosedürleri hakkında konuşacak. Bu
konudaki sorularınızı yayın öncesinde bizlere
sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz!

20 Ocak Perşembe 19:00- Sosyal Destek
Hesabımızdan canlı yayında sorularınızı
yanıtlıyor olacağız.
24 Ocak Pazartesi 19:00- İkinci canlı yayın
konumuz ileriki günlerde duyurulacaktır.
Ayrıca şubat ayında gerçekleştirilecek yüz yüze
bölge buluşmalarımızın detayları için
messenger gruplarımızı kontrol etmeyi
unutmayın!
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11 Ocak Salı- Birleşik Krallık’ta farklı dallarda
eğitim görmüş, meslek hayatına başlamış
kişilerle çektiğimiz podcastlarımız bu haftaki
konusu Sosyoloji! Spotify hesabımıza aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz.
https://open.spotify.com/show/1Mhlz
DiLiWLjjXXVkg MfOR?si=xHBFv01BRrQZR3hFd_LSw&dl_branch=1

YÖNETİM
KURULUMUZDAN
MESAJLAR
7 Ocak 2019’da 229 üye ile kurulan BK-KTÖF, 3. yılına girerken sadece
Birleşik Krallık’taki 674 üyesine değil, yurtdışında okuyan tüm öğrencilere
her alanda destek sağlamanın ve toplumumuzun önde gelen iletişim ve
örgütlenme ağlarından birisi olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Başkan
Yasemin Aygın
Birleşik Krallık’ta okuyan öğrencilerin 3 senedir gücü ve sesi olan
federasyonumuz, birçok projeye imza atmış, akademik etkinlikler, burs
çalışmaları, sosyal destek, kariyer yardımı ve bölge buluşmaları aracılığıyla,
öğrencilerin eğitim hayatlarını olabildiğince memnun ve stressiz bir şekilde
sürdürmelerine katkı koymuştur. Gaylesi sadece öğrenciler olan
federasyonumuz, bu 3 senelik yolda öğrencilerin dayanışmasının büyük
değişimler getirebileceğinin bir simgesi olmuştur.
Yine aynı yolda, ilk günkü heyecanla; bıkmadan, usanmadan, sıkılmadan,
büyümeye, üretmeye ve yardım etmeye devam. İyi ki varsın Federasyon.
Başkan Yardımcısı
Turhan Hızlı
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Kuruluşundan beridir siyasi ve maddi bağımsızlıkla yoluna devam eden
federasyonumuzun tüm çalışmaları öğrenciler tarafından gönüllülük esasında
sürdürülmektedir. Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu
öğrenciler tarafından öğrenciler için kurulmuştur ve bu ilkeyle geleceğe
taşınacaktır.
Son 5 aydır başkanlığı yürütürken çalışma fırsatı bulduğum yönetim
kurulumuzla, ayırdıkları zaman, sarf ettikleri çaba ve her daim sürdürdükleri
yüksek enerjiden dolayı gurur duyarım. BK-KTÖF ruhuna katkı koyan ve
federasyonu bizler için bir aile haline getiren herkese çok teşekkürler.
İyi ki doğdun BK-KTÖF!

YÖNETİM
KURULUMUZDAN
MESAJLAR
Üç sene önce çıktığımız noktadan bugün geldiğimiz konuma kadar geçen
süreci göz önüne aldığımızda bağımsız, bağlantısız, özgür bir öğrenci hareketi
olarak Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu hayatımda en çok
gurur duyduğum çalışmalar arasında yerini hep muhafaza edecektir.
Her geçen gün daha da kurumsallaşan, köklerini daha da derine salan BKKTÖF artık toplumsal yaşamımızın saygın bir parçası hâline gelmiştir. Üç yıl
önce çıktığımız bu yol bugün dünyanın her tarafındaki Kıbrıslı Türk
öğrencilerin özgürce örgütlenmesi için mükemmel bir örnek teşkil etmektedir.

Kurucu Başkan
Mustafa Özbilgehan

Birleşik Krallık'ta 200'den fazla üye ile kurulan ve dolu dolu 3 sene boyunca
Amerika'dan Azerbaycan'a yüzlerce öğrencimizin ihtiyaçlarını gideren,
destek veren ve geliştiren federasyonumuzun 3'üncü yaş günü kutlu olsun!
İlerleyen senelerde de başarı ve projelerini katlayarak devam edeceğine
emin olduğum federasyonumuz, birçok alanda yardım projeleri, gelişim
projeleri ve ağ kurma etkinlikleri ile öğrencilerimizin yanındadır. Nice
mutlu yıllara BK-KTÖF!
Başkan (Şubat 2020-Eylül 2021)
Adil Bey
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Yüzlerce öğrencinin hayatlarına bu kadar güzel dokunabildiği için, kimini
yalnız bırakmadığı, kimini takım içinde çalışmaya hazırladığı için, hepimize
onlarca güzel dostluk kazandırdığı için ve daha nice sebep için iyi ki varsın
Federasyon.

YÖNETİM
KURULUMUZDAN
MESAJLAR
Kuruluşundan beri aktif rol aldığım federasyonumuzun 3. yaşına gittikçe
büyüyerek girmesini görmek beni gururlandırıyor. Bu 3 yıllık serüvende
hayata geçirdiğimiz onlarca proje, tüm Kıbrıs Türk halkına bizim de var
olduğumuzu gösterdiği gibi, biz Birleşik Krallık’ta okuyan öğrencilerin de
ardına sığınabileceği bir örgüt olduğunu kanıtladı.
İyi ki varsın BKKTÖF!
Burslar Sekreteri
Sedat İzcan

Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri
Özgün Mehmetoğlu
BK-KTÖF tamamen gönüllülük esasıyla, hem akademik hem sosyal
birçok konuda 3 yıldır Birleşik Krallık’ta okuyan tüm öğrencilere destek
olmaktadır. Öğrenciler arası ilişkilerin daha da güçlenmesi ve birbirimize
olan desteğin artarak sürdürmesi dileğiyle!
İyi ki doğdun BK-KTÖF!
Halkla İlişkiler Sekreteri
Beyda Beteri
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Bir yılı daha geride bıraktık ve BK-KTÖF olarak iyi işlere imza attığımızı
düşünüyorum. Her zaman etkinliklerle, projelerle ve güncel bilgilerle
öğrencilere elimizden geldiğince hem yol göstermiş hem de
eğlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu işleri gönüllü olarak yapıp, tek
amacımızın öğrencileri bir araya getirip, desteklemektir.
Başardıklarımızdan dolayı bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.

YÖNETİM
KURULUMUZDAN
MESAJLAR
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu çeşitli etkinlikler
düzenleyerek birçok öğrencinin tanışıp, kaynaşmasını sağlamıştır. Bu
bağlantılar sayesinde öğrenciler, ailelerinden ve ev rahatlığından
uzaklaşmış olsalar da, yeni dostluklar kurup Birleşik Krallıkta da aynı ev
rahatlığını BK-KTÖF’ün yardımları ile yaşamışlardır. Federasyonumuz 3
yıl boyunca sayısız projeye imza atıp, her zaman yenilikçi olmuştur. Sosyal
destek komitesi olarak öğrencilerin her zaman ayni fiziksel sağlıkları gibi
mental sağlıklarına da iyi davranmaları için çeşitli etkinlikler ve
paylaşımlar yaptık. İlerleyen yıllarda da bu şekilde ilerleyeceğinden hiç
şüphem yoktur! Mutlu Yıllar BK-KTÖF!

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu olarak bu geçtiğimiz 3
sene içerisinde Birleşik Krallık’ta okuyan bütün öğrencilerimizin daha
rahat bir eğitim hayatı geçirebilmeleri adına bir çok işe imza attık.
Pandemi sürecinde kaldırılan uçaklardan, sosyal destek etkinliklerine
kadar bir çok alanda öğrencilere destek olmaya çalışmaktayız. Siz değerli
üyelerimizden aldığımız katılımlar ve geri dönüşlerle her geçen gün
federasyon olarak daha da büyüyor ve daha çok işe imza atmaya gayret
gösteriyoruz. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılara rağmen federasyon
olarak her konuda yanınızda olmak için çalıştık ve bundan sonra da
elimizden gelenin en iyisiyle sizlerin yanında olacağız. Bugüne kadar
yaptığımız etkinliklere ve diğer işlere katılım gösterdiğiniz için teşekkür
ederiz ve sizleri bir sonraki adımlarımızda yanımızda görmekten mutluluk
duyarız. İyi ki doğdun BK-KTÖF!
Üniversite Toplulukları Sekreteri
Bilgi Hakan Akmen

Bİ RLEŞİ K KRALLIK KIBRISLI TÜRK ÖĞRENCİ FEDERASYONU

Sosyal Destek Sekreteri
Laçin Baysen

YÖNETİM
KURULUMUZDAN
MESAJLAR
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu olarak 3 sene boyunca
bir çok farklı projeye imza attık ve akademik ve sosyal etkinlik düzenledik.
Öğrencileri bir araya getirip, ilişkilerin güçlendirilmesini sağladık.
Yaptığımız etkinliklere ve projelerimize katkı gösterdiğiniz için teşekkür
ederiz!
İyi ki doğdun BK-KTÖF!
Üyelikler Sekreteri
Gülcan Bali
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Ocak ayı bültenimizin sonuna geldik, gelecek ay görüşmek üzere.
Tüm üyelerimize sınavlarında başarılar dileriz!

